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R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle 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 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 LEO Pharma A/S 
se sídlem Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánské království, ev. č. DK56759514 
zastoupena: Mgr. Renatou Martinákovou, LEO Pharma s.r.o., Hanušova 18/1411, 140 00 
Praha 4, IČO: 24719641 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 

 České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, 
zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 15 Slezská Ostrava, 
IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 
1404/4, Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem Husova 
302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 
České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304 , všichni společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: 
25. 6. 1965, pobytem: Polní 331, Hostouň, (dále jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 22. 9. 2017, 
č. j.  sukl238236/2017, sp. zn.  SUKLS290318/2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
s obsahem léčivých látek erythromycin se zinci acetas dihydricus (ATC kód D10AF52), tj.  
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0173200 ZINERYT 40MG/ML + 12MG/ML DRM SOL 1+1X30ML 

0173198 ZINERYT 40MG/ML + 12MG/ML DRM SOL 1+1X70ML 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“ nebo „předmětné léčivé přípravky“)  
 

t a k t o: 
 
podle ustanovení §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá 
a napadené rozhodnutí se potvrzuje.   
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující rozhodné skutečnosti.  
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Ústav dne 28. 12. 2016 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad ve 
smyslu ustanovení § 39l 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“), správní řízení o změně výše 
a podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“).  
Ústav vydal dne 22. 9. 2017 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. a) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
sobsahem léčivých látek erythromycin se zinci acetas dihydricus základní úhradu ve výši 
8,1161 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále také „ODTD“).  
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, tj. k výrokům č. 2 a 3, které 
jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
 2.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona oveřejném 
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

Kód Ústavu  Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0173200  ZINERYT  40MG/ML + 12MG/ML DRM SOL 1+1X30ML  

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“), 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 121,74 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění 
dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které 
zůstávají stanoveny takto:  
 
Bez podmínek úhrady.  
 
Toto platí i pro léčivý přípravek ZINERYT, doplněk názvu 40MG/ML + 12MG/ML DRM SOL 
1+1X30ML, označený kódem SÚKL 0091763. 
 
 
3. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
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Kód Ústavu  Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0173198  ZINERYT  40MG/ML + 12MG/ML DRM SOL 1+1X70ML  

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
 a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 284,07 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění 
dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které 
zůstávají stanoveny takto:  
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek ZINERYT, doplněk názvu 40MGML + 12MG/ML DRM SOL 
1+1X70ML, označený kódem SÚKL 0017110.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 12. 10. 2017 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil 
a věc vrátil Ústavu k novému projednání.  
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 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 uvedl, že stanovení úhrady v napadeném rozhodnutí trpí mnoha vadami a má za to, 
že Ústav při stanovení úhrady nepostupoval dle zákona č. 48/1997 Sb. a nezabýval se 
dostatečně důsledky stanovené úhrady. Dle názoru odvolatele stanovení pětinásobně vyšší 
úhrady oproti předcházejícímu stavu nebylo dostatečně odůvodněno a nebyl šetřen veřejný 
zájem. Odvolatel uvedl, že námitky vůči stanovení úhrady uplatnil již v průběhu správního 
řízení.  
 
1) Odvolatel nesouhlasí se způsobem stanovení výše úhrady pro v zásadě terapeuticky 
zaměnitelné přípravky s obsahem kombinace léčivých látek erythromycin se zinci acetas 
dihydricus. Ústav ve svém vypořádání námitek odvolatele uvedl, že došlo ke změně skutkové 
podstaty věci, neboť v současné době není ani jedna z léčivých látek obsažených v 
posuzovaných léčivých přípravcích ZINERYT (erythromycin a zinci acetas dihydricus) 
samostatně hrazena v žádném monokomponentním přípravku. Ústav dále poukázal na 
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vyjádření držitele rozhodnutí o registraci, který se v předchozím řízení vyjádřil tak, že žádá 
o zachování stávající úhrady. K tomu odvolatel podotýká, že se tak stalo po jednání s plátci 
s poukazem na značný dopad na rozpočet. Plátci se i v tomto správním řízení pokusili 
o dohodu s držitelem, nicméně od poslední revize úhrad došlo ke změně držitele léčivého 
přípravku ZINERYT a nový držitel rozhodnutí o registraci dohodu s plátci odmítl.  
 
Tato skutečnost však dle názoru odvolatele neznamená, že Ústav rezignuje na postup 
hodnocení dopadu stanovené úhrady a nevyhodnotí náležitosti uvedené v ustanovení § 15 
odst. 6, 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. a nebude přihlížet k veřejnému zájmu, tj. k finanční 
udržitelnosti systému zdravotního pojištění.  
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 1 odvolatele následující.  
 
Předně odvolací orgán ozřejmí, k jakému konkrétnímu nárůstu úhrad u předmětných léčivých 
přípravků v souvislosti s vydáním napadeného rozhodnutí došlo. 
 
Předmětný léčivý přípravek ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X30ML, kód 
Ústavu 0173200 (dále také jako „ZINERYT 30ML“) měl k datu vydání napadeného rozhodnutí 
(22. 9. 2017) platnou a účinnou úhradu za jeho balení ve výši 22,94 Kč. Tato okolnost je zřejmá 
např. z veřejného seznamu cen a úhrad http://www.sukl.cz/file/86441_1_1 , který je 
zveřejňován v souladu s ustanovením § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen jako 
„veřejný seznam“). Výrokem č. 2 napadeného rozhodnutí byla přípravku ZINERYT 30 ML 
změněna úhrada za jeho balení do výše 121,74 Kč, což je více jak pětinásobné zvýšení úhrady 
za balení (121,74 Kč / 22,94 Kč ≈ 5,3).  
 
Předmětný léčivý přípravek ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X70ML, kód 
Ústavu 0173198 (dále také jako „ZINERYT 70ML“) měl k datu vydání napadeného rozhodnutí 
platnou a účinnou úhradu za jeho balení ve výši 53,52 Kč. Také tato okolnost je zřejmá z 
veřejného seznamu. Výrokem č. 3 napadeného rozhodnutí byla přípravku ZINERYT 70 ML 
změněna úhrada za jeho balení do výše 284,07 Kč, což je více jak pětinásobné zvýšení úhrady 
za balení (284,07 Kč / 53,52 Kč ≈ 5,3).  
 
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, k jakému konkrétnímu navýšení úhrad předmětných 
přípravků zde došlo, jaké konkrétní navýšení úhrad tedy odvolatel namítá (s jakou změnou 
úhrad nesouhlasí). K tomu pak lze nyní obecně předeslat, že v rámci hloubkové revize lze 
úhrady za balení léčivých přípravků změnit – čili i zvyšovat. Podle ustanovení § 39l odst. 3 
zákona č. 48/1997 Sb. totiž platí, že „Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 
Ústav zpracovává revizní zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje 
podle odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.“  
 
Co se týče odvolatelem zmiňované změny skutkového stavu, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 

http://www.sukl.cz/file/86441_1_1


 

Str. 6 z 33 

Ústav na straně 7 napadeného rozhodnutí upozornil, že v předmětném správním řízení již 
nemůže stanovit úhradu u předmětných (složených) léčivých přípravků postupem dle 
ustanovení § 39b odst. 13 zákona č. 48/1997 Sb., jak tomu bylo v předchozím rozhodnutí 
Ústavu a ani postupem dle ustanovení § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., neb nyní již není 
žádná léčivá látky z (složených) předmětných přípravků (erythromycin a dihydrát zinkum-
acetátu) samostatně hrazena, a proto při výpočtu výše jejich úhrady postupoval  dle ustanovení 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán je pak toho názoru, že tyto 
informace Ústavu jsou zde užitečné toliko proto, že poukazují na rozdíl v mechanismu výpočtu 
úhrady, nicméně co do eventuality zvyšování úhrady ničeho neprokazují.  
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 2. 3. 2017, které bylo do předmětné spisové dokumentace 
vloženo stejného dne pod č. j. sukl50406/2017, mimo jiného vyjádřil nesouhlas s tím, že na 
rozdíl od předcházejícího řízení počítá Ústav úhradu předmětných složených přípravků 
s využitím aplikace ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a nikoliv již 
postupem dle ustanovení § 39b odst. 13 zákona č. 48/1997 Sb., jako tomu bylo dříve. 
Následné vysvětlení Ústavu na straně 7 napadeného rozhodnutí k rozdílnému mechanismu 
výpočtu úhrady je tedy logické a přiléhavé, ostatně ani odvolatel již nečiní ve svém odvolání 
sporným, že úhradu předmětných léčivých přípravků v předmětném správním řízení již nebylo 
možno stanovit postupem dle ustanovení § 39b odst. 12 či 13 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentace odvolatele stran změny skutkové podstaty věci tak neznačí nic o vadách 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
Co se týče odvolatelem ZPOJ zmíněné žádosti držitele rozhodnutí o registraci na zachování 
úhrady stanovené v předcházejícím řízení, upřesňuje k tomu odvolací orgán následující.  
 
Tato okolnost je zřejmá ze strany 17 předchozího rozhodnutí Ústavu. Ústav sice tehdy na 
jednu stranu vypočítal výši úhrady třicetimililitrového přípravku na 123,33 Kč, avšak sám držitel 
rozhodnutí o registraci navrhl částku nižší, a to 22,94 Kč, která tak byla rozhodná. Podobně 
tomu tehdy bylo i u sedmdesátimililitrového přípravku, kde Ústav vypočítal úhradu 287,76 Kč, 
avšak držitel rozhodnutí o registraci navrhl jen 53,52 Kč. Odvolací orgán je pak toho názoru, 
že to již patřičně ilustruje situaci, proč měl dříve třicetimililitrový a sedmdesátimililitrový 
přípravek výrazně nižší úhradu za balení. Ústav na tuto okolnost upozornil na straně 7 a 8 
napadeného rozhodnutí, a to v reakci na vyjádření odvolatele ze dne 2. 3. 2017, který 
upozorňoval na značný dopad do rozpočtu, aniž by však konkrétní situaci se snížením úhrady 
na návrh držitele rozhodnutí o registraci z předcházejícího řízení zmiňoval, byť se evidentně 
jedná podstatný důvod, proč byly úhrady z předcházejícího řízení výrazně nižší než stanovené 
nyní v napadeném rozhodnutí. Upozornění Ústavu na tuto podstatnou okolnost bylo tedy 
logické a přiléhavé.  
 
Tvrzení odvolatele, že v předcházejícím řízení s tehdejším držitelem rozhodnutí o registraci 
vyjednal nižší úhrady kvůli značnému dopadu do rozpočtu a že v předmětném správním řízení 
již současný držitel rozhodnutí o registraci dohodu odmítá, je zde však bez právního významu. 
Žádné ustanovení platného právní předpisu totiž nestanoví podmínku, že ke zvýšení úhrady 
přípravkům v hloubkové revizi lze přistoupit jen v případě, je-li mezi držitelem rozhodnutí 
o registraci a zdravotními pojišťovnami uzavřeno nějaké ujednání. Skutečnost, že se zdravotní 
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pojišťovny uvedeným způsobem nedohodly s držitelem rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků tedy nezakládá nesprávnost či nezákonnost postupu Ústavu v předmětném 
správním řízení.  
 
Argumentace odvolatele stran dohody s držitelem rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků tak neznačí nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí.  
 
Výše uvedené okolnosti pak dle názoru odvolacího orgánu nevypovídají bez dalšího ničeho 
o tom, že by snad Ústav rezignoval na náležité posouzení ekonomické stránky změny úhrad 
předmětných léčivých přípravků (viz dále).  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav rezignoval na postup hodnocení dopadu stanovené 
úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Hodnocení dopadu do rozpočtu bylo v rámci napadeného rozhodnutí Ústavem provedeno 
v zásadě standardním způsobem, který je popsaný na straně 24, resp. 8 napadeného 
rozhodnutí. Ústav vyšel ze spotřeb předmětných přípravků za rok 2015, přičemž komparoval 
výše úhrad předmětných přípravků platných v lednu 2016 oproti úhradám vycházejícím 
z napadeného rozhodnutí a dospěl k výsledku, že dopad do rozpočtu bude představovat 
navýšení úhrady o cca 11 863 000 Kč ročně. Ve spise je pak tento postup Ústavu podložen 
spisovým podkladem „USP_ZU_erythromycin se z.a. dihydricus_SUKLS2900318_2016.pdf“, 
který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 5. 1. 2017 pod č. j. sukl3352/2017 
(dále také jako „podklad o dopadu“). Odvolatel přitom ve svém odvolání netvrdí ničeho o tom, 
že by byla kalkulace odhadu dopadu do rozpočtu ze strany Ústavu provedena nesprávně, 
přičemž ani odvolací orgán nemá bez dalšího za to, že by Ústav vypočítal odhad dopadu do 
rozpočtu nesprávně. Tím bylo dle názoru odvolacího orgánu učiněno za dost ustanovení § 39b 
odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého platí, že „Při stanovení výše a podmínek 
úhrady se u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují 
předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění“.  
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav rezignoval na postup hodnocení dopadu úhrady tak 
nelze přisvědčit.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav nevyhodnotil náležitosti uvedené v ustanovení § 15 
odst. 6, 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. Z kontextu 
odvolání, jakož i např. z kontextu vyjádření odvolatele ze dne 2. 3. 2017, kde odvolatel 
konkrétně poukazuje na ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., má odvolací 
orgán za to, že odvolatel tím brojí proti přiznání (resp. zvýšení) úhrady předmětným přípravkům 
z důvodu nesplnění podmínky zachování nákladové efektivity.  
  
Pro úplnost k tomu odvolací orgán upřesňuje, že podmínka zachování nákladové efektivity je 
jednou z podmínek účelné terapeutické intervence ve smyslu věty druhé ustanovení § 15 
odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., přičemž otázku nákladové efektivity v zákoně č. 48/1997 Sb. 
upravuje ustanovení § 15 odst. 8.. Pakliže přípravek nesplňuje byť jen jednu podmínku účelné 
terapeutické intervence (např. podmínku zachování nákladové efektivity), nepřizná mu Ústav 
úhradu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č.48/1997 Sb.  
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K vyloučení případných pochybností stran interpretace námitky odvolatele pak dovolací orgán 
uvádí, že odvolatel ve svém odvolání (či vyjádření ze dne 2. 3. 2017) netvrdí ničeho o tom, že 
předmětným léčivým přípravkům nelze přiznat úhradu z důvodů uvedených v ustanovení § 15 
odst. 6 písm. a), b) , c), e), f) zákona č. 48/1997 Sb. Podle ustanovení § 15 odst. 6 písm. a) 
zákona č. 48/ 1997 Sb. by se muselo jednat o přípravky, které jsou podpůrné a doplňkové, což 
zde ale neplatí a odvolatel ani netvrdí opak. Podle ustanovení § 15 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb. by se muselo jednat o přípravky, jejichž používání je z odborného hlediska 
nevhodné, což zde ale neplatí a odvolatel ani netvrdí opak. Podle ustanovení § 15 odst. 6 
písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. by se muselo jednat o přípravky, které nemají dostatečné 
důkazy o terapeutické účinnosti, což zde ale neplatí a odvolatel ani netvrdí opak. Podle 
ustanovení § 15 odst. 6 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. by se muselo jednat o přípravky, které 
jsou prvními podobnými přípravky, což zde ale neplatí a odvolatel ani netvrdí opak. Podle 
ustanovení § 15 odst. 6 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. by se muselo jednat o přípravky, které 
mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, což zde ale neplatí a odvolatel ani netvrdí 
opak.  
 
Námitku týkající se nákladové efektivity uplatnil odvolatel i v průběhu předmětného správního 
řízení, a to právě v jeho vyjádření ze dne 2. 3. 2017. Ústav na tuto námitku obecně reagoval 
jednak na straně 7 napadeného rozhodnutí, kde uvedl, jakým způsobem byla úhrada 
předmětných přípravků stanovena a dále již specificky na straně 8 napadeného rozhodnutí 
popsal situaci i jiných terapii, přičemž mimo jiného konstatoval, že „nebyla nalezena méně 
nákladná a srovnatelně účinná terapeutická alternativa (neboť jak je uvedeno v předchozí větě, 
léčivé přípravky z referenční skupiny č. skupiny č. 35/1 a 35/2 mají oproti přípravkům Zineryt 
odlišné postavení v klinické praxi, a tudíž nelze tyto terapie považovat za srovnatelně účinné, 
léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny č. 35/3 nejsou v současné době hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění.)“. Ústav tedy odvolateli ozřejmil, že zkoumal možnosti 
snížení základní úhrady předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s využitím jeho poznatků o jiných terapiích.  
 
K postupu stanovení úhrady odvolací orgán dále podotýká, že Ústav podrobněji popisuje 
postup stanovení základní úhrady na straně 20 až 24 napadeného rozhodnutí. Předmětné 
přípravky ZINERYT obsahují léčivé látky erythromycin a zinci acetas dihydricum. Výše úhrady 
složených přípravků se stanoví postupem dle ustanovení § 39b odst. 12 a 13 zákona 
č. 48/1997 Sb. v případě, že je alespoň jedna jejich léčivá látka samostatně hrazena. 
Vzhledem k tomu, že ani jedna z léčivých látek obsažených v předmětných přípravcích 
ZINERYT není hrazena samostatně, Ústav stanovil úhradu dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. 
a) zákona č. 48/1997 Sb. Dále Ústav uvádí, že jelikož předmětné přípravky s obsahem 
kombinace léčivých látek erythromycin a zinci acetas dihydricum nelze zařadit do žádné 
z referenčních skupin vyhlášky č. 384/2007 Sb., postupoval v souladu s ustanovením § 39c 
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. V postupu stanovení základní úhrady neshledal odvolací orgán 
bez dalšího žádné vady.   
 
K hledání jiných terapií odvolací orgán dále podotýká následující. Ústav podrobněji popisuje 
vlastnosti skupiny přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
s obsahem léčivých látek erythromycin se zinci acetas dihydricus v části Charakteristika 
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léčivých látek zařazených v rámci skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků na 
straně 13 až 15 napadeného rozhodnutí. Následně zkoumal jiné terapie v části Charakteristika 
léčivých látek nezařazených do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
(strana 15 až 18 napadeného rozhodnutí), kde posuzoval léčivé přípravky zařazené do 
referenčních skupin č. 35/1, č. 35/2 a č. 35/3. Z kombinovaných léčivých přípravků k lokální 
léčbě posuzoval možnost terapeutické zaměnitelnosti s léčivým přípravkem DUAC GEL, 
ACNATAC 10 MG/G + 0,25 MG/G GEL a AKNEMYCIN PLUS. Dle názoru Ústavu se 
terapeutické alternativy liší svým účinkem i klinickým využitím a Ústav je proto nepovažuje za 
terapeuticky zaměnitelné s předmětnými přípravky s obsahem kombinace erythromycinu se 
zinci acetas dihydricus. Závěrem Ústav uvedl, že nenalezl terapii v zásadě zaměnitelnou, 
s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím. Odvolací 
orgán souhlasí s tím, že Ústav posuzoval i jiné terapie, jelikož tím jednak do určité míry řešil 
otázku, zda provádí předmětnou hloubkovou revizi s celou skupinou v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků (viz věta prvá ustanovení § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.) a dále 
vlastně i otázku, zda existují jiné terapie, podle kterých by bylo možno upravit základní úhradu 
předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. V postupu hledání jiných 
terapií, na základě jejichž situace by bylo případně možno snížit úhrady předmětných léčivých 
přípravků, přitom neshledal odvolací orgán bez dalšího žádné vady.     
 
Na základě informací z výše uvedené části Charakteristika léčivých látek nezařazených do 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků tak Ústav neuplatnil postup stanovení 
(resp. snížení) základní úhrady postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb., protože nebyla nalezena jiná srovnatelně účinná a nákladově efektivní terapie, 
což je zřejmé i ze strany 23 napadeného rozhodnutí. Vůči tomuto aspektu ani odvolatel ve 
svém odvolání nic nenamítá.  
 
Odvolatel sice ve svém odvolání uvedl, že: „Podotýkáme, že jsme neuváděli, že přípravky 
z referenčních skupin 35/1, 35/2 a 35/3 jsou terapeuticky zaměnitelné, ale poukazovali jsme 
na skutečnost, že Ústav uvádí jako referenční indikaci jak u ZINERYTU, tak i u přípravků z 
uvedených referenčních skupin – léčba všech forem akné.“, to však bez dalšího ještě 
neznamená, že jiné terapie (jiné terapie akné) jsou s předmětnými přípravky srovnatelně 
účinné a nákladově efektivní vůči předmětným přípravkům a že tedy lze podle jejich denních 
nákladů stanovit (snížit) předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků základní úhradu postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb. Např. srovnatelná účinnost předmětných přípravků a jiných terapií při léčbě 
akné zde nebyla prokázána. Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 2. 3. 2017 konkrétně požádal 
Ústav, aby zhodnotil otázku v zásadě terapeutické zaměnitelnosti či obdobné účinnosti 
předmětných přípravků a přípravků z referenčních skupin č. 35/1, 35/2 a 35/3 v terapii akné. 
Otázku v zásadě terapeutické zaměnitelnosti předmětných přípravků s jinými terapiemi (včetně 
přípravků z referenční skupiny č. 35/1, 35/2 a 35/3) Ústav zhodnotil právě na stranách 15 až 18 
napadeného rozhodnutí, přičemž je v zásadě terapeuticky zaměnitelné neshledal a navíc 
upozornil, že hrazené přípravky ze skupiny č. 35/3 ani nejsou na trhu. Proti tomu odvolatel ve 
svém odvolání konkrétně ani ničeho nenamítá, ba co víc, popírá, že by tyto terapie sám dříve 
označoval za v zásadě terapeuticky změnitelné (viz výše) a ani odvolací orgán vůči tomu nemá 
žádné výhrady. K otázce obdobné účinnosti Ústav na straně 8 napadeného rozhodnutí uvedl, 
že pro odlišné klinické využití nelze srovnávat účinnost předmětných přípravků s přípravky 
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z referenčních skupin 35/1, 35/2 a 35/3, proti čemuž odvolatel ve svém odvolání rovněž 
konkrétně ničeho nenamítá a ani odvolací orgán k tomu nemá žádné výhrady. Odvolatelem 
zmiňovaná okolnost, že v léčbě akné lze používat různé terapie, je zde tedy bezpředmětná  
 
Odvolací orgán dodává, že považuje postup Ústavu za správný, když Ústav aktivně vyhledává 
jiné nákladově efektivní terapie, podle kterých by mohl snížit základní úhradu ve skupině 
posuzovaných léčivých přípravků. Pakliže Ústav ze své činnosti či díky přispění účastníků 
řízení či třetích osob identifikuje jinou srovnatelně účinnou terapii, podle které lze snížit 
základní úhradu postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., pak 
takové snížení realizuje. Avšak neidentifikuje-li ji, pak takový postup pochopitelně nerealizuje 
– ostatně ustanovení § 39c od st. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. výslovně předpokládá, že 
Ústavu musí být jiná srovnatelně účinná terapie známá, aby mohl příslušný postup stanovení 
(resp. snížení) základní úhrady realizovat. Řešení otázky realizace ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. je přitom nedílnou součástí řešení otázky splnění 
podmínky zachování nákladové efektivity v rámci správního řízení systému úhrad, kde 
se stanovuje základní úhrada (viz dále).  
 
K řešení otázky splnění podmínky zachování nákladové efektivity v tomto řízení zde odvolací 
orgán uvádí následující. 
 
Dle ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že Ústav nepřizná úhradu, 
jde-li o léčivé přípravky, které „nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence“. Podle věty 
druhé ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Účelnou terapeutickou 
intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za 
účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity“. 
 
Dle věty druhé ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Nákladově efektivní 
jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší 
terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení 
podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň 
srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního 
pojištění, nebo při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr 
srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění.“  
  
Dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „ Základní úhrada se v 
referenčních skupinách stanoví ve výši denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní 
přirážky a uplatněné daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní 
ve srovnání s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle 
písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž 
se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské 
účely a potřebná doba srovnatelné léčby“.  
 
Odvolací orgán na základě výše uvedeného uvádí, že nebyly splněny zákonné podmínky 
pro nehrazení předmětných léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění dle ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. (pro nesplnění podmínky 
zachování nákladové efektivity) z důvodu, že nákladová efektivita předmětných přípravků byla 



 

Str. 11 z 33 

v napadeném rozhodnutím zachována, jelikož nebylo prokázáno, že existuje nákladově 
efektivnější terapie. Ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. nebyla 
identifikována jiná srovnatelně účinná terapie, která by byla nákladově efektivní ve srovnání s 
užitím předmětných přípravků podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., 
což Ústav na základě jím realizovaného posouzení v napadeném rozhodnutí ozřejmil. Nelze 
tedy souhlasit s tvrzením odvolatele, že Ústav nevyhodnotil náležitosti uvedené v ustanovení 
§ 15 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. - zde konkrétně otázku splnění podmínky zachování 
nákladové efektivity.  
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav nevyhodnotil náležitosti uvedené v ustanovení § 15 
odst. 6, 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb., tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav nepřihlížel k veřejnému zájmu, tj. k finanční 
udržitelnosti systému zdravotního pojištění, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně je třeba upozornit, že odvolatel nijak nedokládá a vlastně ani nijak netvrdí, že Ústavem 
kalkulovaný dopad do rozpočtu je pro systém veřejného zdravotního pojištění neudržitelný 
(třeba i v kontextu výdajů na jiné hrazené terapie). V rámci vyjádření ze dne 2. 3. 2017 
odvolatel toliko tvrdil, že dopad do rozpočtu je značný, jenže to neznamená, že je pro systém 
již neudržitelný. Neudržitelnost dopadu do rozpočtu zde nebyla prokázána. 
 
Odvolací orgán na tyto okolnosti upozorňuje, protože odvolatel (obdobně jako účastník řízení 
Všeobecná zdravotní pojišťovna) má velmi specifický vztah k prostředkům veřejného 
zdravotního pojištění. Odvolatel představuje všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, 
které přímo hospodaří s prostředky veřejného zdravotního pojištění, pročež by tedy měl mít 
informace o tom, kolik prostředků si mohou (a kolik si již nemohou) zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovny dovolit vynaložit, aby byl rozpočet veřejných financí, kterým disponují, udržitelný.  
 
V situaci, kdy zdravotní pojišťovny jakožto obligatorní účastníci všech správních řízeních 
systému úhrad ve správním řízení (před vydáním rozhodnutí) netvrdí a ani nedokazují ničeho 
stran neudržitelného dopadu do rozpočtu ve vztahu k předpokládanému finančnímu dopadu 
změny úhrad revidované skupiny léčiv, není v zásadě chybou, když Ústav žádné zvláštní 
šetření stran neudržitelného dopadu revidovaných úhrad nečiní a v rámci svého rozhodnutí jej 
tudíž nezmiňuje (například nedotazuje se zdravotních pojišťoven, zda je odhadovaný dopad 
udržitelný či není). Je přitom třeba též upozornit na to, že kalkulaci odhadu dopadu mají 
zdravotní pojišťovny obvykle k dispozici ještě v době před vydáním správního rozhodnutí 
Ústavu, k čemuž ostatně došlo i v předmětném správním řízení (viz např. „podklad o dopadu“). 
Lze tedy velmi důvodně předpokládat, že byl-li by takový odhad pro rozpočty, kterými disponují 
zdravotní pojišťovny, již neudržitelný, že na to Ústav ještě v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí jednak upozorní, a navíc to i prokáží – to se však v tomto případě nestalo.  
 
V souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb. se posuzuje 
předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění, což ze strany 
Ústavu prokazatelně provedeno bylo (viz výše).  
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V souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. se dále posuzuje 
veřejný zájem dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., který představuje veřejný 
zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví 
a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění – čili týká 
se i otázky finanční stability. Nicméně v případě, kdy ani zdravotní pojišťovny v situaci 
ozřejměného konkrétního odhadu dopadu netvrdí (a neprokazují) nic o neudržitelnosti 
takového dopadu, je otázka finanční stability v zásadě vyřešena – důvodně se neočekává, že 
odhadovaný dopad ohrožuje finanční stabilitu systému.  
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav nepřihlížel k veřejnému zájmu, tj. k finanční 
udržitelnosti systému zdravotního pojištění, tak nelze přisvědčit.  
 
S ohledem na vše výše uvedené, považuje ministerstvo námitku č. 1 za nedůvodnou.  
 
2) Odvolatel opětovně uvádí, že stanovení úhrady pro předmětné přípravky neodpovídá 
vymezení cílů hloubkové revize specifikované v ustanovení § 39l odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, neboť jestliže je Ústavem stanoven pětinásobek úhrady, je Ústav dle 
uvedeného ustanovení povinen zkoumat hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání 
s původními cíli farmakoterapie. Je bez pochyb, že cíl farmakoterapie se nemění, ale mění se 
zásadně nákladová efektivita takto stanovené úhrady. Nákladovou efektivitou se však Ústav 
v hodnocení hlouběji nezabýval, ve vypořádání námitky se omezil pouze na konstatování: 
„Jedná se tedy o přípravky, jejichž nákladová efektivita byla prokázána. S ohledem na tuto 
skutečnost a dále s ohledem na to, že nedošlo ke změně rozhodných skutečností oproti 
předchozí revizi úhrad (účinnost, bezpečnost, klinické použití), nedošlo ani ke změně 
podmínek úhrady: nadále platí stav bez podmínek úhrady), má Ústav za to, že prokázání 
nákladové efektivity v předmětné hloubkové revizi, sp. zn. SUKLS290318/2016 není nezbytné. 
Skutečnost, že došlo ke změně výše úhrady léčivých přípravků (navýšení oproti stávajícímu 
stavu) je způsobena vnější cenovou referencí a nelze z ní vyvozovat, že léčivé přípravky 
Zineryt již nejsou nákladově efektivní intervencí. Tvrzení Ústavu v této věci je v souladu 
s konstantní rozhodovací praxí Ministerstva zdravotnictví, jakožto nadřízeného orgánu. Viz 
např. rozhodnutí: MZDR57305/2011 ke sp. zn. SUKLS184195/2009.“ Odvolatel se domnívá, 
že takové vyjádření neodpovídá uvedené dikci zákona, neboť Ústav má hodnotit soulad 
stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků mj. také s nákladovou efektivitou. 
Jestliže se úhrada změní pětinásobně, nelze mít za prokázané, že takto stanovená úhrada je 
stále nákladově efektivní. Rovněž odkaz na vyjádření ministerstva v odvolání je zcela 
irelevantní, neboť je povinností Ústavu, aby uvedené hodnotil tak, jak mu ukládá zákon. 
Vzhledem k tomu, že Ústav se hodnocením nákladové efektivity blíže nezabýval, omezil se 
pouze na konstatování, že přípravky dříve prokázaly svou nákladovou efektivitu (při 5x nižší 
úhradě), odvolatel pokládá postup Ústavu při stanovení úhrady za nezákonný. Nadto odvolatel 
poukazuje na skutečnost, že je povinností Ústavu hodnotit nákladovou efektivitu, není tudíž 
přijatelné vyjádření: „… účastník Svaz nepředložil žádné relevantní podklady, které by výše 
uvedené závěry Ústavu vyvracely.“ Situace je totiž opačná – Ústav, a nikoliv účastník, má 
hodnotit, zda je stanovená úhrada nákladově efektivní. Je nesporné, že k hodnocení 
nákladové efektivity ve správním řízení nedošlo. Pokud Ústav potřeboval k hodnocení 
nákladové efektivity další informace nebo podklady, bylo možné si je vyžádat, což však 
neučinil.  
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Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 2 odvolatele následující. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že stanovení úhrady pro předmětné přípravky neodpovídá 
vymezení cílů hloubkové revize specifikované v ustanovení § 39l odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, neboť jestliže je Ústavem stanoven pětinásobek úhrady, je Ústav dle 
uvedeného ustanovení povinen zkoumat hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání 
s původními cíli farmakoterapie, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ustanovení § 39l odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. neuvádí ničeho o zvýšení (či dokonce 
násobném zvýšení) úhrad posuzovaných přípravků. Toto ustanovení se tedy nevztahuje jen 
na případy, kdy úhrady přípravků rostou, nýbrž i na případy, kdy jejich úhrady klesají či 
stagnují. 
 
Odvolací orgán dále opakuje, že dle ustanovení § 39l odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: 
„Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává revizní zprávu včetně 
návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje podle odstavce 4 stanovením, změnou 
nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely.“ Z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že Ústav může 
v rámci hloubkové revize měnit, a tedy i navyšovat (třeba i pětinásobně) úhrady léčivých 
přípravků.  
 
Otázce nákladové efektivity se Ústav dostatečně věnoval při řešení otázky možnosti aplikace 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. (blíže viz vypořádání odvolací námitky 
č. 1). 
 
Otázce klinické efektivity se Ústav dostatečně věnoval na stranách 13 až 15 napadeného 
rozhodnutí – v rámci charakteristiky předmětných přípravků. 
 
Původní cíle farmakoterapie předmětnými přípravky se nemění, což ostatně výslovně uznává 
i odvolatel jinde ve svém odvolání – nejedná se tedy o spornou otázku a odvolací orgán se jí 
zde proto nebude dále věcně zabývat. 
 
Pro úplnost odvolací orgán poznamenává, že v rámci citace části znění ustanovení § 39l 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. odvolatel ve svém odvolání zvýrazňuje (podtrhává) kromě 
hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnávání s původními cíli farmakoterapie taktéž 
hodnocení splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie a hodnocení výše základní 
úhrady, byť to dále blíže nerozvádí. K tomu zde tedy odvolací orgán pouze ve stručnosti 
dodává, že hodnocení splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie ve vztahu 
k předmětným přípravkům bylo v zásadě provedeno v rámci posouzení charakteristik 
předmětných přípravků na stranách 13 až 15 napadeného rozhodnutí (stejně jako otázka 
klinické efektivity). Celý postup stanovení základní úhrady je pak popsán na stranách 20 až 24 
napadeného rozhodnutí. 
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Argumentaci odvolatele, že stanovení úhrady pro předmětné přípravky neodpovídá 
vymezení cílů hloubkové revize specifikované v ustanovení § 39l odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, tak nelze přisvědčit.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že je bez pochyb, že cíl farmakoterapie se nemění, ale mění se 
zásadně nákladová efektivita takto stanovené úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Ani odvolací orgán nepochybuje o tom, že cíle farmakoterapie se nezměnily, přičemž odborné 
posouzení kvalit a klinického využití předmětných přípravků je dle názoru odvolacího orgánu 
provedeno dostatečně a správně.  
 
Odvolací orgán tak např. zmíní některé okolnosti, které jsou uvedeny v části Charakteristika 
léčivých látek zařazených v rámci skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
(strana 13 až 15 napadeného rozhodnutí). Ústav mimo jiného popisuje jednotlivé složky 
předmětných léčivých přípravků ZINERYT a jejich využití v klinické praxi. Dále Ústav uvedl, že 
dle souhrnu údajů o přípravku (dále též „SPC“) jsou léčivé přípravky s obsahem kombinace 
účinných látek erythromycin se zinci acetas dihydricus indikované k místní léčbě všech forem 
akné. Závěrem Ústav uvedl, že s ohledem na účinnost, bezpečnost a klinické použití shledal 
předmětné léčivé přípravky s obsahem kombinace léčivých látek erythromycin se zinci acetas 
dihydricus za v zásadě terapeuticky zaměnitelné v referenční indikaci léčba všech forem akné. 
To dle názoru odvolacího orgánu ilustruje situaci, že Ústav se prokazatelně zabýval kvalitami 
a klinickým využitím předmětných přípravků.  
  
Dále odvolací orgán uvádí též část vypořádání Ústavu ze strany 9 napadeného rozhodnutí: 
„Ústav považuje účinnost a bezpečnost přípravků Zineryt za prokázanou, stejně tak jako jejich 
potřebu v klinické praxi (viz reference č. 4, 6, 8, 18). Uvedené léčivé přípravky již vstoupily do 
systému úhrad v minulosti a jejich úhrada byla revidována v předchozích hloubkových revizích 
(sp. zn.: SUKLS186702/2010 a SUKLS144308/2014). Jedná se tedy o přípravky, jejichž 
nákladová efektivita byla prokázána. S ohledem na tuto skutečnost a dále s ohledem na to, že 
nedošlo ke změně rozhodných skutečností oproti předchozí revizi úhrad (účinnost, 
bezpečnost, klinické použití), nedošlo ani ke změně podmínek úhrady: nadále platí stav bez 
podmínek úhrady), má Ústav za to, že prokázání nákladové efektivity v předmětné hloubkové 
revizi, sp. zn. SUKLS290318/2016 není nezbytné. Skutečnost, že došlo ke změně výše úhrady 
léčivých přípravků (navýšení oproti stávajícímu stavu) je způsobena vnější cenovou referencí 
a nelze z ní vyvozovat, že léčivé přípravky Zineryt již nejsou nákladově efektivní intervencí.“ 
K tomu odvolací orgán poznamenává, že pomine-li část argumentace Ústavu vztahující se 
specificky k nákladové efektivitě (o tom až dále), dal tím Ústav odvolateli jasně na srozuměnou, 
že z pohledu kvality přípravků a jejich klinického využití se v zásadě nic nemění. Odvolatel 
s tím ostatně ani věcně nijak nepolemizuje.  
 
Dále odvolací orgán pro ilustraci situace uvádí, že například ve spisovém podkladu 
4_Nevoralova-soucasne moznosti lecby akne ,pdf, který byl do předmětné spisové 
dokumentace Ústavem vložen dne 12. 12. 2016 pod č. j.sukl290322/2016, je kombinace 
léčivých látek erythromycin a zinci acetas dihydricum uvedena při lokální léčbě zánětlivých 
forem akné na straně 42. Spisový podklad 5_Cetkovska-Doporucene postupy pro prakticke 
lekare .pdf, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 12. 12. 2016 pod 
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č. j.sukl290322/2016,  je léčivý přípravek ZINERYT uveden v tabulce na straně 15 u lokálně 
používaných kombinovaných přípravků používaných k terapii akné. Dále pak na straně 16 
tohoto podkladu autorka uvádí léčivou látku erythromycin jako alternativu zevní léčby akné u 
jedinců s citlivější pletí, a dále že kombinace této látky mimo jiné se solemi zinku snižuje riziko 
antibakteriální rezistence. Další spisový poklad 8_Rasochova-Terapia akne .pdf, který byl do 
předmětné spisové dokumentace vložen dne 12. 12. 2016 pod č. j.sukl290322/2016,   uvádí 
na straně 105 „ Lokálne antibiotika sa v liečbe akne možu sice použivať ako monoterapia, ale 
omnoho vyhodnejšie je kombinovať ich s inou učinnou latkou. Možu sa kombinovať so zinkom, 
benzoylperoxydom,tretinoínom. Napríklad kombinácia erytromycinu so zinkom sa v liečbe 
akné ukázala byť veľmi užitočná a je dvojnásobným útokom na akné. “  To ilustruje situaci, že 
Ústav v rámci posouzení kvalit a klinického využití předmětných přípravků aplikoval informace 
z příslušných odborných podkladů (nejen výše zmiňovaných), které jsou na základě spisu 
dostupné.  
 
Po odborné stránce zde tedy nejsou stran posouzení kvalit a klinického využití předmětných 
přípravků žádné důvodné pochybnosti. 
 
Okolnost, že se může nákladová efektivita určité terapie časem měnit, a to například pro 
změnu (třeba i zásadní) výše úhrady takové terapie, zde bez dalšího neznačí nic o tom, že by 
po změně úhrady (např. po zvýšení úhrady) již nesplňovala taková terapie podmínku 
zachování nákladové efektivity. Ostatně i přes výraznou změnu výše úhrady předmětných 
přípravků je zde podmínka zachování nákladové efektivity u předmětných přípravků splněna 
(blíže viz vypořádání odvolací námitky č. 1).  
 
Argumentace odvolatele, že je bez pochyb, že cíl farmakoterapie se nemění, ale mění se 
zásadně nákladová efektivita takto stanovené úhrady, tak zde nesvědčí nic o vadách 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že se Ústav nákladovou efektivitou v hodnocení hlouběji 
nezabýval, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Ústav v předmětném řízení posuzoval kromě předmětných přípravků i jiné terapeutické 
postupy v léčbě akné, přičemž se mu nepodařilo identifikovat jiný terapeutický postup, podle 
kterého by mohl provést stanovení základní úhrady postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. To ostatně Ústav jasně uvedl např. na straně 8 napadeného 
rozhodnutí, kde uvedl, že „Rovněž nebyla nalezena méně nákladná a srovnatelně účinná 
terapeutická alternativa (neboť jak je uvedeno v předchozí větě, léčivé přípravky z referenční 
skupiny č. skupiny č. 35/1 a 35/2 mají oproti přípravkům Zineryt odlišné postavení v klinické 
praxi, a tudíž nelze tyto terapie považovat za srovnatelně účinné, léčivé přípravky zařazené 
do referenční skupiny č. 35/3 nejsou v současné době hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění.).“ Blíže se tím odvolací orgán zabývá v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1, 
přičemž má za to, že tím bylo ze strany Ústavu učiněno posouzení otázky zachování 
nákladové efektivity předmětných přípravků za dost.  
 
Odvolatelem citovaná pasáž ze strany 9 napadeného rozhodnutí mimo jiného v zásadě 
poukazuje na okolnost, že se odborná kritéria, forma klinického využití i rozsah hrazeného 
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využití předmětných přípravků nemění, pročež zde není třeba prokazovat nákladovou 
efektivitu. K tomu odvolací orgán dodává, že spolu s argumentací Ústavu ze strany 8 
napadeného rozhodnutí o hledání jiné srovnatelně účinné a méně nákladné terapie to pak 
svědčí o tom, že nákladová efektivita předmětných přípravků byla vskutku zachována. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nákladovou efektivitou v hodnocení hlouběji 
nezabýval, tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že citované vyjádření Ústavu (ze strany č. 9 napadeného 
rozhodnutí) neodpovídá uvedené dikci zákona, neboť Ústav má hodnotit soulad stanovené 
výše a podmínek úhrad léčivých přípravků mj. také s nákladovou efektivitou, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že argumentaci Ústavu o tom, že se odborná kritéria, klinické využití 
i rozsah hrazeného využití předmětných přípravků nemění (viz str. 9 napadeného rozhodnutí) 
a že i přes hledání jiných terapií se mu nepodařilo identifikovat žádnou jinou terapii, podle které 
by bylo možno stanovit základní úhradu postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) 
zákona č. 48/1997 Sb. (viz str. 8 napadeného rozhodnutí), považuje za dostatečnou.  
 
Argumentaci odvolatele, že citované vyjádření Ústavu (ze strany 9 napadeného 
rozhodnutí) neodpovídá uvedené dikci zákona, neboť Ústav má hodnotit soulad 
stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků mj. také s nákladovou efektivitou, 
tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že jestliže se úhrada změní pětinásobně, nelze mít za 
prokázané, že takto stanovená úhrada je stále nákladově efektivní, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
V předmětném správním řízení došlo ke vskutku výraznému navýšení úhrad za balení 
předmětných přípravků, nicméně i tak zde byla u předmětných přípravků splněna podmínka 
zachování nákladové efektivity, což souvisí zejména s posouzením možnosti aplikace 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. (viz výše). 
 
Argumentaci odvolatele o nezachování nákladové efektivity při pětinásobném zvýšení 
úhrad tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že odkaz na vyjádření ministerstva (MZDR57305/2011 ke 
sp. zn. SUKLS184195/2009) je zcela irelevantní, neboť je povinností Ústavu, aby uvedené 
hodnotil tak, jak mu ukládá zákon, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Řízení sp. zn. SUKLS184195/2009, které bylo zahájeno ke dni bylo 29. 10. 2009, bylo vedeno 
dle jiné právní úpravy, než která je rozhodná pro vedení předmětného správního řízení, které 
bylo zahájeno ke dni 28. 12. 2016. Tehdejší právní úprava přitom řešila otázku nákladové 
efektivity do značné míry jiným způsobem, než jak je tomu nyní. Odkaz Ústavu na řízení 
sp. zn. SUKLS184195/2009 je tedy bez dalšího nepřiléhavý, nicméně dle názoru odvolacího 
orgánu se nejedná o podstatnou vadu napadeného rozhodnutí, pro kterou by bylo třeba 
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napadené rozhodnutí rušit a věc vracet Ústavu k novému projednání a odvolací orgán tak 
v souladu s větou třetí ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu k této vadě napadeného 
rozhodnutí nepřihlíží. Otázku zachování nákladové efektivity předmětných přípravků reálně 
vyřešil Ústav v napadeném rozhodnutí v souladu s nyní platnými a účinnými právními předpisy 
(viz výše).  
 
Argumentace odvolatele stran jiného rozhodnutí ministerstva tak nemá žádní vliv na 
posouzení souladu napadeného rozhodnutí s platnými právními předpisy. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že se Ústav hodnocením nákladové efektivity blíže nezabýval 
a omezil se pouze na konstatování, že přípravky dříve prokázaly svou nákladovou efektivitu 
(při 5x nižší úhradě), je postup Ústavu při stanovení úhrady nezákonný, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující.  
 
Řešení otázky zachování nákladové efektivity předmětných přípravků se Ústav věnoval 
dostatečně, správně a v souladu s platnými právními předpisy (viz výše).  
 
Argumentaci odvolatele, že je postup Ústavu v řešení otázky nákladové efektivity 
nezákonný, tak nelze přisvědčit.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že je povinností Ústavu hodnotit nákladovou efektivitu a že není 
tudíž přijatelné vyjádření: „… účastník Svaz nepředložil žádné relevantní podklady, které by 
výše uvedené závěry Ústavu vyvracely.“, jelikož situace je totiž opačná – Ústav, a nikoliv 
účastník, má hodnotit, zda je stanovená úhrada nákladově efektivní, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující.  
 
Odvolatelem citovaná pasáž pochází ze strany 9 napadeného rozhodnutí a přímo navazuje na 
argumentaci, kterou odvolatel citoval výše. 
 
Odvolatel skutečně nevyvrátil, že po odborné stránce klinického využití předmětných přípravků 
a v rozsahu jejich hrazeného využití nedošlo ke změnám – ostatně odvolací orgán má 
z kontextu odvolání odvolatele za to, že otázku absence takové (odborné) změny ani nečiní 
odvolatel spornou.  
 
Odvolatel pak především nevyvrátil ani závěry Ústavu, že zde není jiná terapie, podle které by 
bylo možno stanovit základní úhradu postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb. To samozřejmě odvolatel vyvracet nemusí, nemá-li pro to dostatek informací, 
pak ale logicky trvá stav, že Ústav informacemi o takové jiné terapii nedisponuje. 
 
Situace tedy není opačná. Ústav řešil otázku nákladové efektivity předmětných přípravků 
dostatečně – zejména pak hledal jiné terapie, podle kterých by bylo možné stanovit (resp. 
snížit) základní úhradu. Že se mu reálně nepovedlo takové jiné terapie identifikovat, pak není 
vadou v postupu Ústavu, jelikož ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 
výslovně předpokládá, že situace takových jiných terapii musí být Ústavu známa.  
 
 Této námitce odvolatele tak nelze přisvědčit. 
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Co se týče argumentace odvolatele, že je nesporné, že k hodnocení nákladové efektivity ve 
správním řízení nedošlo, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Posouzení otázky zachování nákladové efektivity předmětných přípravků bylo ze strany 
Ústavu provedeno dostatečně a v souladu s platnými právními předpisy (viz výše).  
 
Argumentaci odvolatele, že zde nedošlo k hodnocení nákladové efektivity, tak nelze 
přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že pokud Ústav potřeboval k hodnocení nákladové efektivity 
další informace nebo podklady, bylo možné si je vyžádat, což však neučinil, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující.  
 
Ústav již na straně 18 hodnotící zprávy ze dne 15. 2. 2017 jasně uvedl, že „Ústav neuplatnil 
postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, protože nebyla nalezena jiná srovnatelně účinná a nákladově efektivní 
terapie.“ Tím dal Ústav všem účastníkům předmětného správního řízení zavčas a jasně na 
srozuměnou, že informacemi o takové jiné terapii nedisponuje. Ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. přitom výslovně předpokládá, že Ústav informacemi o takové 
jiné terapii disponovat nemusí. Nebylo tedy na místě, aby Ústav účastníky řízení ke sdělení 
informací o existenci takové jiné terapie zvláště vyzýval. Účastníci předmětného správního 
řízení pak mohli Ústavu (např. v době po vydání hodnotící zprávy ze dne 15. 2. 2017) 
poskytnout informace o jiné terapii, na základě kterých by bylo možno provést stanovení 
základní úhrady postupem dle ustanovení § 39c odst. 2. písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., to se 
však nestalo. 
 
Když Ústav dospěl k závěru, že disponuje dostatkem informací a podkladů, které prokazují 
zachování nákladové efektivity, nebylo nutné si vyžádat další důkazy. Takovýto postup je zcela 
v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů (§ 50 odst. 4 správního řádu). Vzhledem 
k tomu, že ministerstvo považuje postup Ústavu při řešení otázky nákladové efektivity za 
správný a zákonný (viz výše), konstatuje, že nebylo třeba, aby si vyžádal další podklady pro 
vydání rozhodnutí.  
 
S ohledem na vše výše uvedené, považuje ministerstvo odvolací námitku č. 2 za 
nedůvodnou.  
 
3) Odvolatel stejně jako v zaslaném vyjádření, upozorňuje na skutečnost, že při navýšení 
nákladů na předmětný přípravek dojde k přechodu preskripce na tuto dražší terapii 
hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Odvolatel považuje Ústavem 
provedené vypořádání této námitky, v níž Ústav konstatoval, že k doložení uvedené 
skutečnosti nebyl předložen žádný důkaz, za nedostatečné.  
 
Dle odvolatele měl Ústav možnost požádat o doplnění podkladů, pokud usoudil, že je 
k hodnocení potřebuje. Ústav disponuje přehledem o nákladech na jednotlivé skupiny léčivých 
přípravků, a to jak podle jejich léčivé látky, resp. kombinací látek, a také počtem balení 
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přípravků na trhu v České republice. Ústav tak má ze své úřední činnosti přehled o tom, zda 
se mění použití některých skupin přípravků, a to např. při změně dostupnosti některých 
přípravků, což je uvedený příklad. Odvolatel podotýká, že neuváděl, že přípravky 
z referenčních skupin č. 35/1, 35/2 a 35/3 jsou terapeuticky zaměnitelné, nýbrž poukazoval na 
skutečnost, že Ústav uvedl totožnou referenční indikaci (léčba všech forem akné) jak 
u ZINERYTU, tak i u přípravků z uvedených referenčních skupin. Pokud Ústav stanovil úhradu 
za denní dávku pro část přípravků používaných pro stejnou skupinu pacientů (pacienti s acne 
vulgaris) dvojnásobně vyšší, může dle mínění odvolatele dojít k přesunu preskripce 
k nákladnější terapii a pro plátce k neodůvodněnému navýšení nákladů při hrazení 
předmětných přípravků při stejné terapeutické účinnosti. Stanovení úhrady za jednotku lékové 
formy tak, jak navrhuje Ústav, povede nejen k navýšení nákladů, které kalkuluje Ústav 
v odhadu dopadu, ale rovněž k přesunu preskripce k přípravku s vyšší úhradou, a tím 
k dalšímu nárůstu nákladů pro plátce. Tímto aspektem se, dle názoru dovolatele, Ústav vůbec 
nezabýval, ve svém vypořádání námitky se omezil pouze na zaměnitelnost přípravků 
z uvedených referenčních skupin, což ale nebylo podstatou námitky a vypořádání tak bylo 
nedostatečné. Odvolatel uvádí, že stanovení úhrady pro přípravek ZINERYT v napadeném 
rozhodnutí bude mít za následek nejen přímý dopad do rozpočtu, ale také další dopad, který 
povede k přesunu preskripce a tím k sekundárnímu navýšení dopadu na rozpočet. Této 
skutečnosti však Ústav nevěnoval dostatečný prostor, resp. neobjasnil, proč přesun preskripce 
nezkoumal.   
Odvolatel k tomu podotýká, že na webových stránkách Ústavu je u přípravku ZINERYT 
výslovně uvedeno, že nahrazujícím přípravkem, resp. přípravkem se stejnými indikacemi, je 
přípravek AKNEMYCIN, což je přípravek s obsahem erythromycinu (ev. s tretinoinem) a je 
tedy poněkud nejasné, jak Ústav k hodnocení zaměnitelnosti přistupuje. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 3 odvolatele následující. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že při navýšení nákladů na předmětný přípravek dojde 
k přechodu preskripce na tuto nově dražší terapii (terapii předmětnými přípravky), a přitom 
hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující.  
 
Tato okolnost (přesun preskripce) nebyla v předmětném správním řízení jednak prokázána, 
a i kdyby prokázána byla, tak ani není zřejmé, jaký by to mělo mít vliv na podobu výroků 
napadeného rozhodnutí. Například okolnost přesunu preskripce k dražší terapii není bez 
dalšího důvodem pro nepřiznání úhrady (dražší terapii) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 6 
zákona č. 48/1997 Sb. Přesun preskripce k dražší terapii není ani důvodem ke snížení základní 
úhrady referenční skupiny ve smyslu ustanovení § 39c zákona č. 48/1997 Sb. či snížení 
(malifikace) úhrad za balení (dražšího léku) ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) Není to sám o sobě ani důvod ke stanovení 
podmínek úhrady (pro dražší lék) ve smyslu ustanovení § 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Navýšení spotřeby předmětných přípravků z důvodu přesunu preskripce by mohlo mít vliv na 
podobu odhadu dopadu do rozpočtu (§ 39b odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb.) - mohl by 
být vyšší, jenže to by musela být eventualita přesunu preskripce náležitě objektivizována, 
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k čemuž zde ale nedošlo, a proto je zcela správné, že v Ústavem realizovaném odhadu 
dopadu (viz str. 24 napadeného rozhodnutí) takový nepodložený přestup preskripce zohledněn 
není. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně přesunu preskripce na předmětné přípravky tak nelze 
přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústavem provedené vypořádání námitky na přesun 
preskripce na předmětné přípravky, v níž Ústav konstatoval, že k uvedené skutečnosti nebyl 
předložen žádný důkaz, je nedostatečné, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Odvolatel ve svém odvolání v souvislosti s odhadem dopadu zmiňuje riziko přesunu preskripce 
k nákladnější terapii (k předmětným přípravkům) a pro plátce k neodůvodněnému navýšení 
nákladů při hrazení předmětných přípravků při stejné terapeutické účinnosti. Obdobnou 
námitku odvolatel uplatnil v průběhu předmětného správního řízení, a to v jeho vyjádření ze 
dne 2. 3. 2017. Ústav na to reagoval na straně 8 až 9 napadeného rozhodnutí, kde uvedl, že 
tvrzení odvolatele není ničím podloženo. Dále uvedl, že: „Léčba akné je specifická 
a zohledňuje multifaktoriální etiopatogenezi tohoto onemocnění (hyperseborea, folikulární 
hyperkeratosa, mikrobiální a imunologická složka), s přihlédnutím k závažnosti klinického 
obrazu a typu pleti. 4,5,6,8,11,13,21 Ústav nemá k dispozici žádné údaje, na základě kterých by 
mohl odhadnout, zda vůbec a do jaké míry dojde změnou výše úhrady k přesunu preskripce. 
Výběr předepsaného přípravku je záležitostí indikujícího lékaře a kromě výše úhrady (resp. 
doplatku) je ovlivněn celkovým stavem každé konkrétního pacienta, jeho preferencemi 
a zejména ne-/snášenlivostí jednotlivých přípravků. Nelze tedy předpokládat, že hlavním 
důvodem pro preskripci určitého přípravku je výše jeho úhrady, resp. doplatku. Nelze proto 
přijmout jako relevantní úvahu účastníka Svaz, že pouze z důvodu nárůstu úhrady budou 
pacienti s akné hromadně převáděni na léčbu přípravkem Zineryt.“ Odvolací orgán k tomu 
uvádí, že riziko přesunu preskripce k nákladnější terapii sice nelze dopředu vyloučit, ale ani 
potvrdit – ostatně součástí spisové dokumentace nejsou žádné podklady obsahující objektivní 
data, a na základě kterých by Ústav mohl toto riziko zohlednit a zapracovat do jeho odhadu 
dopadu (str. 24 napadeného rozhodnutí) a tím tento odhad případně zpřesnit. Odvolací orgán 
pak neshledal na postupu Ústavu v otázce odůvodnění odhadu dopadu na prostředky 
veřejného zdravotního pojištění žádná pochybení, která by znamenala nesoulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy (blíže viz vypořádání odvolací námitky č. 1). Dle názoru 
odvolacího orgánu se Ústav možným přesunem preskripce zabýval dostatečně, když 
konstatoval, že pro to nemá relevantní data, přičemž např. vysvětlil, že léčba akné je specifická 
a zohledňuje multifaktoriální etiopatogenezi (tzn. léčba akné je specificky uzpůsobena 
zdravotní situaci pacienta, a nikoliv nákladovosti léčby). 
  
Argumentaci odvolatele ohledně nedostatečného vypořádání Ústavem tak nelze 
přisvědčit.  
 
Co se týče argumentace odvolatele, že měl Ústav možnost požádat o doplnění podkladů, 
pokud usoudil, že je k hodnocení potřebuje, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Odvolací orgán neshledal ze spisu či napadeného rozhodnutí žádné okolnosti, které by 
svědčily o tom, že Ústav měl nedostatek informací či podkladů pro vydání napadeného 
rozhodnutí, pro který by bylo třeba vyzývat účastníky řízení k součinnosti při zjišťování 
takových informací či opatřování takových podkladů či provádět nějaká jiná šetření. 
 
Argumentaci odvolatele stran realizace možnosti požadovat doplňování podkladů tak 
nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav disponuje přehledem o nákladech na jednotlivé skupiny 
léčivých přípravků, a to jak podle jejich léčivé látky, resp. kombinací látek, a také počtem balení 
přípravků na trhu v České republice a Ústav tak má ze své úřední činnosti přehled o tom, zda 
se mění použití některých skupin přípravků, a to např. při změně dostupnosti některých 
přípravků, což je uvedený příklad, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav dal jasně na srozuměnou, že přesun preskripce k předmětným přípravkům z důvodu 
zvýšení jejich úhrady za balení nepředpokládá, jelikož léčba akné je specifická dle jeho příčiny, 
pročež tedy i terapie předmětnými přípravky je specifická – předmětné přípravky nejsou 
vhodné pro všechny pacienty s akné. Takové vypořádání Ústavu považuje odvolací orgán za 
správné a dostatečné (viz výše).  
 
Okolnost, že Ústav ze své úřední činnosti disponuje řadou ekonomických a odborných dat 
ještě neznamená, že má dostatek dat o tom, že v souvislosti s nárůstem úhrady předmětných 
přípravků dojde k přesunu preskripce na předmětné přípravky směrem od jiných přípravků na 
terapii akné. Pakliže by Ústav dostatkem těchto dat přece jen disponoval (existují-li vůbec 
taková), patrně by to ve správním řízení nezastíral. 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav disponuje řadou informací, na základě kterých by 
bylo možné dovodit přesun preskripce na předmětné přípravky, tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že neuváděl, že přípravky z referenčních skupin č. 35/1, 35/2 
a 35/3 jsou terapeuticky zaměnitelné, nýbrž poukazoval na skutečnost, že Ústav uvedl 
totožnou referenční indikaci (léčba všech forem akné) jak u ZINERYTU, tak i u přípravků 
z uvedených referenčních skupin, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav v napadeném rozhodnutí (např. na straně 8) uvedl, že hrazené přípravky z referenční 
skupiny 35/3 nejsou na trhu. To odvolací orgán ověřil, když ve veřejném seznamu žádný 
hrazený přípravek z referenční skupiny č. 35/3 neshledal. Argumentace odvolatele skrze 
referenční skupinu č. 35/3 je tedy bezpředmětná. 
 
Přípravky z referenční skupiny č. 35/1 a 35/2 dle veřejného seznamu hrazeny byly. V případě 
referenční skupiny č. 35/1 se dle veřejného seznamu konkrétně jednalo o přípravky BELAKNE 
a DIFFERIE s obsahem adapalenu a v případě referenční skupiny č. 35/2 se zase jednalo 
o přípravky ECLARAN s obsahem benzoyl-peroxidu. Tyto okolnosti jsou kromě veřejného 
seznamu zřejmé též ze strany 16 napadeného rozhodnutí.  
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Je sice pravdou, že přípravky BELAKNE, DIFFERIE a ECLARAN jsou klinicky využívány 
v terapii akné, přičemž i předmětné přípravky ZINERYT jsou v terapii akné klinicky využívány, 
to však bez dalšího neznamená, že jsou klinicky využívány pro stejnou skupinu pacientů 
s akné. Pro určitou ilustraci situace zde odvolací orgán poukazuje například na eventualitu 
výskytu různých nežádoucích účinků u různých lokálních terapií akné.  
 
Například ve spisovém podkladu „6_Vohradnikova-Terapie acne vulgaris.pdf“, který byl do 
předmětné spisové dokumentace vložen dne 12. 12. 2016 pod č. j. sukl290322/2016 se uvádí, 
že retinoidy (čili např. adapalen) a benzoyl-peroxid mají vyšší iritační potenciál (viz str. 15 
tohoto podkladu) a že antibiotika (např. lokální erythromycin) jsou alternativou zevní léčby 
u jedinců s citlivější pletí (viz str. 16 tohoto podkladu).  
 
O vyšším iritačním potenciálu lokálních přípravků s obsahem adapalenu či benzoyl-peroxidu 
vůči lokálním přípravkům s obsahem erythromycinu svědčí např. taktéž spisový podklad 
„21_Rulcova-Soucasne pristupy k lecbe acne vulgaris,2015.pdf“  který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen dne 12. 12. 2016 pod č. j.sukl290322/2016 (dále jen jako 
„Rulcová 2015“ ) a ve kterém je na straně 29 přehledová tabulka (tabulka č. 3) vztahující se 
k výskytu možných nežádoucích účinků lokální přípravků a lokální antibiotika (čili též 
erythromycin) zde mají stran výskytu erytému, olupování a pálení nejnižší výskyt – vždy jen 
mírný. Naproti tomu přípravky s obsahem adapalenu zde mají výskyt těchto nežádoucích 
účinků střední a přípravky s obsahem benzoyl-peroxidu mají výskyt erytému a olupování 
významný a v případě pálení mají výskyt střední. V souvislosti s výskytem těchto nežádoucích 
účinků je zde pak na straně 28 uvedeno, že „I v případě místní léčby je možný výskyt 
nežádoucích účinků, s nimiž musíme pacienta obeznámit a anamnezou vyloučit 
kontraindikace podáni připravku (tab. 3). “ I z toho je pak dle názoru odvolacího orgánu zřejmé, 
že lokální přípravky s obsahem antibiotika (např. předmětné přípravky, které mají jako jednu 
složku erythromycin), jsou určeny pro pacienty s citlivější pletí.  
 
Argumentaci odvolatele stran shodné indikace přípravků z různých skupin tak nelze 
přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že pokud Ústav stanovil úhradu za denní dávku pro část 
přípravků používaných pro stejnou skupinu pacientů (pacienti s acne vulgaris) dvojnásobně 
vyšší, může dle mínění odvolatele dojít k přesunu preskripce k nákladnější terapii a pro plátce 
k neodůvodněnému navýšení nákladů při hrazení předmětných přípravků při stejné 
terapeutické účinnosti, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Stejná (čili identická) terapeutická účinnost přípravků z různých skupin zde nebyla prokázána. 
Kupříkladu dle tabulky srovnávající účinek (tabulka č. 2) na straně 28 spisového podkladu 
Rulcová 2015, nemají antibiotika či benzoyl-peroxid komedolytický účinek, přičemž 
u adapalenu je tento účinek střední. Antimikrobiální účinek adapalenu je dle této tabulky mírný, 
kdežto u benzoyl-peroxidu a antibiotik je střední. Protizánětlivý účinek adapalenu a benzoyl-
peroxidu je dle této tabulky mírný, kdežto u antibiotik je střední. Obdobná tabulka je přitom 
uvedena též na straně 15 napadeného rozhodnutí. 
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Ani použití přípravků z různých skupin pro stejnou skupinu pacientů zde nebylo prokázáno. 
K použití přípravků u různých skupin pacientů se již odvolací orgán částečně vyjádřil výše, a to 
stran výskytu nežádoucích účinků. Také rozdíly v účinku (viz tabulka č. 2 z podkladu Rulcová 
2015) však mají vliv na volbu lokálního přípravku, přičemž například na straně 28 podkladu 
Rulcová 2015 je uvedeno, že „Lokálně působící léčiva volíme podle převažujicích učinků (tab. 
2)“.  
 
Argumentaci odvolatele stran přesunů v preskripci přípravků tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že stanovení úhrady za jednotku lékové formy tak, jak navrhuje 
Ústav, povede nejen k navýšení nákladů, které kalkuluje Ústav v odhadu dopadu, ale rovněž 
k přesunu preskripce k přípravku s vyšší úhradou, a tím k dalšímu nárůstu nákladů pro plátce, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Žádné přesuny preskripce zde prokázány nebyly (blíže viz výše). 
 
Argumentaci odvolatele stran dalších nákladů tak nelze přisvědčit.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že se Ústav aspektem dalších nákladů v souvislosti s přesunem 
preskripce vůbec nezabýval, ve svém vypořádání námitky se omezil pouze na zaměnitelnost 
přípravků z uvedených referenčních skupin, což ale nebylo podstatou námitky a vypořádání 
tak bylo nedostatečné, uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Např. na straně 8 a 9 napadeného rozhodnutí uvedl Ústav, že „Léčba akné je specifická 
a zohledňuje multifaktoriální etiopatogenezi tohoto onemocnění (hyperseborea, folikulární 
hyperkeratosa, mikrobiální a imunologická složka), s přihlédnutím k závažnosti klinického 
obrazu a typu pleti. 4,5,6,8,11,13,21 Ústav nemá k dispozici žádné údaje, na základě kterých by 
mohl odhadnout, zda vůbec a do jaké míry dojde změnou výše úhrady k přesunu preskripce.“ 
Na straně 8 napadeného rozhodnutí Ústav taktéž uvedl, že „... přípravky z referenční skupiny 
č. skupiny č. 35/1 a 35/2 mají oproti přípravkům Zineryt odlišné postavení v klinické praxi...“  
 
Není tedy pravdou tvrzení odvolatele, že se Ústav toliko omezil na aspekt v zásadě 
terapeutické zaměnitelnosti různých terapií. Vypořádání stran eventuality přesunů preskripce 
přitom považuje odvolací orgán za dostatečné a přiléhavé a v souladu s § 68 odst. 3 správního 
řádu (blíže také viz výše).  
 
Argumentaci odvolatele stran nepřípadného vypořádání Ústavu tak nelze přisvědčit.  
 
Co se týče argumentace odvolatele, že na webových stránkách Ústavu je u přípravku 
ZINERYT výslovně uvedeno, že nahrazujícím přípravkem, resp. přípravkem se stejnými 
indikacemi je přípravek AKNEMYCIN, což je přípravek s obsahem erythromycinu 
(ev. s tretinoinem) a je tedy poněkud nejasné, jak Ústav k hodnocení zaměnitelnosti přistupuje, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Žádný jednosložkový přípravek AKNEMYCIN (s obsahem erythromycinu) nebyl k datu vydání 
napadeného rozhodnutí hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, což je zřejmé 
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například z veřejného seznamu či také z napadeného rozhodnutí. Ústav upozornil na 
nemožnost aplikace postupu výpočtu úhrady dle ustanovení § 39b odst. 13 zákona č. 48/1997 
Sb. pro nehrazení samotného erythromycinu (viz výše). Jednosložkové přípravky 
AKNEMYCIN tak nemohly mít žádný vliv na výši a podmínky úhrady předmětných přípravků, 
ať už je jejich postavení v klinické praxi jakékoliv. Argumentace odvolatele stran 
jednosložkového přípravku AKNEMYCIN je zde tedy nepřípadná.  
 
Co se týče odvolatelem zmiňované kombinace s tretioninem, byl v době vydání napadeného 
rozhodnutí z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen přípravek AKNEMYCIN PLUS, 
kód Ústavu 0030902, obsahující fixní kombinaci léčivých látek erythromycin a tretinoin. Tato 
okolnost je zřejmá z veřejného seznamu či ze strany 17 napadeného rozhodnutí. Předmětné 
přípravky ZINERYT a přípravek AKNEMYCIN PLUS se shodují co do obsahu antibiotické 
složky (erythromycin), avšak druhou složku mají odlišnou (dihydrát zinkum-acetátu x tretinoin). 
Tretinoin je retinoid se středním komedolytickým účinkem, což je zřejmé ze strany 28 
(tabulky 2) podkladu Rulcová 2015 či ze strany 15 napadeného rozhodnutí.  Dihydrát zinkum-
acetátu komedolytický účinek v předmětné spisové dokumentaci doložený nemá. Tretinoin má 
dle strany 29 (tabulky 3) podkladu Rulcová 2015 závažný výskyt erytému, významný výskyt 
olupování a střední výskyt pálení (vše jako nežádoucí účinky). K dihydrátu zinkum-acetátu ve 
spise evidence k těmto nežádoucím účinkům není. K přípravku AKNEMYCIN PLUS pak Ústav 
na straně 17 napadeného rozhodnutí uvedl, že ten by měl být používán zejména na mastnou 
kůži, což koreluje s údaji z jeho SPC, které je veřejně dostupné například z adresy 
http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC130763.pdf&type=spc&as=ak
nemycin-plus-spc, a ve kterém je vskutku uvedeno, že se používá zejména ve spojení s velmi 
mastnou kůží, což v SPC předmětných přípravků, které bylo do předmětné spisové 
dokumentace vloženo dne 12. 12. 2016 pod č. j.  Sukl290322/2016, uvedeno není. Odvolací 
orgán tedy nemá na základě spisu za prokázané, že by mohl přípravek AKNEMYCIN PLUS 
jednoduše nahrazovat předmětné léčivé přípravky ZINERYT, nebo že by měly být úhrady 
předmětných přípravků ZINERYT nějak konkrétně provázány s úhradou přípravku 
AKNEMYCIN PLUS. Argumentace odvolatele stran fixní kombinace erythromycinu a tretinoinu 
(AKNEMYCIN PLUS) je zde proto také nepřípadná. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že je nezbytné rozlišovat mezi pojmy „v zásadě 
terapeutická zaměnitelnost“ a „nahraditelnost“ léčivých přípravků. Pro správní řízení ve věcech 
stanovení či změn výše a podmínek úhrady je důležitá otázka, zda jsou posuzované léčivé 
přípravky v zásadě terapeuticky zaměnitelné. Tato otázka se pak komplexně hodnotí 
v průběhu správního řízení (a musí mít dostatečnou oporu ve spisové dokumentaci). 
Informace na internetových stránkách v části, na kterou odvolatel odkazuje, se týkají možné 
nahraditelnosti, tudíž ne (v zásadě) terapeutické zaměnitelnosti a ve vztahu k předmětnému 
správnímu řízení nedokládají, že přípravky, uvedené jako nahrazující, jsou v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné či srovnatelně účinné a nákladově efektivní ve vztahu k předmětným 
přípravkům.  
 
Argumentaci odvolatele stran nejasností přístupu Ústavu k zaměnitelnosti tak nelze 
přisvědčit. 
 
Vzhledem k výše uvedenému shledalo ministerstvo odvolací námitku č. 3 za nedůvodnou.  

http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC130763.pdf&type=spc&as=aknemycin-plus-spc,%20
http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC130763.pdf&type=spc&as=aknemycin-plus-spc,%20
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4) Odvolatel uvádí, že v předmětném správním řízení Ústav stanovil pětinásobné navýšení 
úhrady u přípravku ZINERYT, jež bude mít dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění 
ve výši 11,86 mil. Kč ročně. Takové navýšení je dle odvolatele v uvedené skupině léčiv 
bezprecedentní. Při posuzování vstupu dermatologických topických přípravků do systému 
úhrad Ústav poukazuje na dopad na rozpočet u jiných přípravků (např. ve správním řízení 
vedeném pod sp. zn. SUKLS155581/2015 uvedl, že dopad do rozpočtu v rozmezí 1,4 až 7,4 
mil Kč v pětiletém horizontu považuje za akceptovatelný). V předmětném správním řízení však 
Ústav přistoupil ke zvýšení úhrady s ročním dopadem nad 10 mil. Kč. Z hlediska přístupu 
k hodnocení dopadu na rozpočet pokládá odvolatel takový postup za netransparentní 
a nevyvážený, z hlediska účastníka řízení a plátce péče za nepředvídatelný a tím v rozporu se 
zásadami vedení správního řízení.   
  
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 4 odvolatele následující.  
 
Předně odvolací orgán upozorňuje na vypořádání odvolací námitky č. 1, kde se již 
problematikou dopadu do rozpočtu podrobně zbýval, pročež zde tedy na toto své vypořádání 
nyní odkazuje.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústavem odhadované navýšení dopadu do rozpočtu je v 
uvedené skupině léčiv bezprecedentní, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Podle strany č. 18 předchozího rozhodnutí Ústavu byl v předcházejícím správním řízení 
s přípravky ZINERYT odhadnut dopad do rozpočtu jako roční navýšení o 18 tisíc Kč. To je pak 
velmi výrazně nižší hodnota než v předmětném správním řízení (roční nárůst 11 863 000 Kč). 
Že je zde takový rozdíl v dopadu oproti předcházejícímu řízení či že případně neměly přípravky 
ZINERYT ani nikdy dříve tak velký dopad do rozpočtu, však neznačí bez dalšího nic o tom, že 
nyní kalkulovaný odhad dopadu do rozpočtu je pro systém veřejného zdravotního pojištění již 
příliš vysoký (neúnosný). Obzvláště v situaci, kdy zdravotní pojišťovny jakožto subjekty přímo 
hospodařící s prostředky veřejného zdravotního pojištění netvrdí a ani nijak nedokládají 
neúnosnost takového odhadovaného dopadu, byť o jeho konkrétní výši byly prokazatelně 
zpraveny ještě v době před vydáním napadeného rozhodnutí, není zde bez dalšího důvod se 
domnívat, že by měl být takový odhadovaný dopad do rozpočtu již vskutku neúnosný.  
 
Argumentaci odvolatele stran bezprecedentnosti odhadu dopadu do rozpočtu tak nelze 
přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že při posuzování vstupu dermatologických topických 
přípravků do systému úhrad Ústav poukazuje na dopad na rozpočet u jiných přípravků (např. 
ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS155581/2015 uvedl, že dopad do rozpočtu v 
rozmezí 1,4 až 7,4 mil Kč v pětiletém horizontu považuje za akceptovatelný), avšak v 
předmětném správním řízení Ústav přistoupil ke zvýšení úhrady s ročním dopadem nad 
10 mil. Kč, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
K datu 12. 10. 2017 (datace odvolání) ještě nebylo ve správním řízení 
sp. zn.  SUKLS155581/2015 rozhodnuto. To reálně bylo až ke dni 13. 8. 2018. K datu 
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12. 10. 2017 byla ve spise sp. zn.  SUKLS155581/2015 dostupná (v pořadí první) hodnotící 
zpráva za dne 29. 8. 2018, která do něj byla vložena stejného dne pod č. j. Sukl216223/2017. 
Na straně č. 39 této hodnotící zprávy Ústav mimo jiného uvedl, že „ Ústav uvádí, že na základě 
potenciálu hodnocené intervence lze očekávat dopad na rozpočet ve výši cca 36 milionů Kč 
ročně, což odpovídá podílů na trhu cca 75 %.“ a dále „ Ústav uvádí, že ve správním řízení 
vedeném pod sp. zn. SUKLS173072/2015 (LP SOOLANTRA) pro indikaci léčba 
papulopustulózních lézí rosacey (kožní onemocnění) dopad na rozpočet v rozmezí 1,4–7,3 
mil. Kč až 5,5–24,8 mil. Kč s konstatováním, že reálný dopad se bude blížit spíše nižší hranici, 
vyhodnotil jako akceptovatelný. Ústavem předpokládáný dopad na rozpočet ve výši 36 milionů 
Kč/rok (kumulativně 180 milionů v 5 letech), lze v kontextu dosavadní rozhodovací praxe 
Ústavu považovat za vysoký.“ V dané hodnotící zprávě tedy Ústav označil roční dopad do 
rozpočtu 36 milionů Kč jako vysoký, avšak roční dopad 24,8 milionu Kč takto explicitně 
neoznačil.  
 
Podle rozhodnutí Ústavu ze dne 13. 8. 2018, č. j. sukl302559/2018, 
sp. zn. SUKLS155581/2015, byl ve správním řízení  sp. zn. SUKLS155581/2015 nakonec 
odhadován a akceptován jiný (několikanásobně vyšší) odhad dopadu do rozpočtu, než jak 
uvádí odvolatel – konkrétně je k tomu na straně 49 daného rozhodnutí Ústavu mimo jiného též 
uvedeno, že „Na základě scénáře předloženého žadatelem lze předpokládat, že 
v následujících pěti letech bude léčivým přípravkem PICATO léčeno 2 804 – 14 762 pacientů. 
Výsledný dopad na rozpočet žadatel odhadl ve výši 5,4–27,0 mil. Kč v prvním až pátém roce. 
Při zohlednění faktu, že Ústavem stanovená výše úhrady je nižší než úhrada uvažovaná 
žadatelem, by dopad činil 5,0 – 25,4 mil. Kč. Při vyšší penetraci (15–75 % namísto žadatelem 
uvažovaných 12–60 %) by odhadovaný dopad na rozpočet v pátém roce v původně 
navrhovaném indikačním omezení mohl překročit 30 mil. Kč/rok. “ Akceptovaný odhadovaný 
dopad do rozpočtu u přípravku PICATO byl tedy v řádu desítek milionů Kč na rok.   
 
Pro úplnost však odvolací orgán dodává, že přípravek PICATO již není v současné době 
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a ani již není na českém trhu. Dále je také 
třeba upozornit, že přípravku PICATO nebyla přiznána úhrada pro klinické využití v terapii akné 
– nýbrž v terapii aktinické keratózy (jiné klinické využití pro jinou skupinu pacientů), což je též 
patrné z výše odkazovaného rozhodnutí Ústavu.  
 
Bez dalšího tak nemá odvolací orgán žádné indicie stran příliš vysokého (neakceptovatelného) 
dopadu do rozpočtu u předmětných přípravků – na základě situace přípravku PICATO příliš 
vysoký dopad do rozpočtu bez dalšího dovozovat nelze. 
 
Z výše odkazovaného rozhodnutí Ústavu (též str. 49) je nicméně dále zřejmé, že zdravotní 
pojišťovny úspěšně jednaly s držitelem rozhodnutí o registraci přípravku PICATO stran limitace 
dopadu do rozpočtu, ostatně i dle tvrzení odvolatele se zdravotní pojišťovny v rámci 
předcházejícího řízení sp. zn.  SUKLS144308/2014 měly údajně úspěšně dohodnout na 
limitaci dopadu do rozpočtu s tehdejším držitelem rozhodnutí o registraci přípravků ZINERYT. 
To pak dle názoru odvolacího orgánu názorně ilustruje stav, že zdravotní pojišťovny disponují 
daty o tom, zda je či není daný dopad do rozpočtu již příliš vysoký (neúnosný). Pakliže tedy 
zdravotní pojišťovny disponovaly daty o příliš vysokém (neúnosném) dopadu do rozpočtu stran 
situace předmětných přípravků, bylo na místě, aby je Ústavu poskytly, což se však nestalo. 
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Okolnost, že s nimi současný držitel rozhodnutí o registraci předmětných přípravků údajně 
nechtěl jednat stran limitace dopadu do rozpočtu, na tom nic nemění.  
 
Argumentace odvolatele srovnávající situaci dopadu do rozpočtu u přípravku PICATO 
tak není případná. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že z hlediska přístupu k hodnocení dopadu je postup 
Ústavu netransparentní a nevyvážený, z hlediska účastníka řízení a plátce péče 
nepředvídatelný a tím v rozporu se zásadami vedení správního řízení, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Postup Ústavu při řešení otázky dopadu do rozpočtu byl transparentní a předvídatelný. Ústav 
již v době před vydáním napadeného rozhodnutí založil do spisu hodnotící zprávu i příslušné 
materiály, které jím konkrétně kalkulovaný odhad dopadu do rozpočtu dostatečně ozřejmily, 
přičemž již tehdy bylo zřejmé, že Ústav daný dopad do rozpočtu nepovažuje za příliš vysoký 
(blíže viz vypořádání odvolací námitky č. 1). Účastníci řízení (ale třeba i veřejnost) tak měly 
možnost se s touto hodnotící zprávou a příslušnými materiály zavčas seznámit. Ostatně sám 
odvolatel využil možnost se k této hodnotící zprávě ještě v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí vyjádřit, nicméně i přes to, že je to i on, kdo reálně disponuje prostředky veřejného 
zdravotního pojištění, neprokázal nic stran příliš vysokého (neúnosného) dopadu do rozpočtu, 
což ale jaksi neubírá nic na transparentnosti a předvídatelnosti postupu Ústavu v řešení otázky 
dopadu do rozpočtu. 
 
Postup Ústavu při řešení otázky dopadu do rozpočtu byl vyvážený, Ústav kalkuloval odhad 
dopadu do rozpočtu v zásadě standardním způsobem, jaký uplatňuje i v jiných revizních 
řízeních, když aplikuje data o spotřebách z dřívější doby, předcházející výše úhrad za balení 
a nové výše úhrad za balení (blíže viz vypořádání odvolací námitky č. 1). Pro určité dokreslení 
situace odvolací orgán dodává, že mu je známo, že i zdravotní pojišťovny v rámci jejich žádostí 
o zahájení zkrácené revize ve smyslu ustanovení § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. aplikují 
podobný postup odhadu dopadu do rozpočtu. Pakliže zdravotní pojišťovny jakožto účastníci 
řízení přímo hospodařící s prostředky veřejného zdravotního pojištění neprokázaly nic stran 
příliš vysokého (neúnosného) dopadu do rozpočtu, byť jinak byly s podrobnostmi Ústavem 
kalkulovaného odhadu dopadu do rozpočtu zavčasu seznámeny (viz výše), mohl se Ústav 
důvodně domnívat, že jím odhadovaný dopad do rozpočtu není příliš vysoký (neúnosný). 
Konečně lze poukázat taktéž na to, že podle věty druhé v ustanovení § 50 odst. 2 správního 
řádu platí, že „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů 
pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.“ 
Potřebnou součinností ze strany zdravotních pojišťoven by tak při neúnosné výši odhadu 
dopadu do rozpočtu patrně bylo náležité ozřejmění takové situace a to i bez výzvy Ústavu 
k poskytnutí takové součinnosti.  
 
Odvolací orgán dále dodává, že vzhledem k uvedenému žádný rozpor se zásadami vedení 
správního řízení při řešení otázky dopadu do rozpočtu ze strany Ústavu neshledal a ostatně 
ani odvolatel nikterak neuvádí, kterou zásadu (či zásady) správního řízení má konkrétně v této 
souvislosti na mysli.  
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Argumentaci odvolatele stran rozporu se zásadami vedení správního řízení tak nelze 
přisvědčit.    
 
S ohledem na výše uvedené, považuje ministerstvo odvolací námitku č. 4 za nedůvodnou.  
 
5) Odvolatel opakovaně uvádí, že je-li podle Ústavu nezbytné (byť to Ústav neodůvodnil) 
navyšovat úhradu pětinásobně, je v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 písm. d) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezbytné stanovit hodnoceným přípravkům podmínky úhrady. 
S uvedeným mnohonásobným navýšením úhrady je dle výše uvedeného ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb. nutné přistoupit k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého 
přípravku v klinické praxi. Ve vypořádání tohoto požadavku se Ústav na straně 10 napadeného 
rozhodnutí omezil na konstatování: „… farmakologické vlastnosti předmětných léčivých 
přípravků nevyžadují aplikaci ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) - e) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, Ústav zachoval stávající stav a nestanovil předmětným léčivým 
přípravkům podmínky úhrady. Terapie těmito přípravky je účinná a bezpečná, s minimálním 
rizikem vzniku nežádoucích účinků a může jí indikovat jak specialista, tak praktický lékař. 
Zachování úhrady předmětných přípravků bez limitace na odbornost je v souladu se 
stanovisky České dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
k fixním kombinacím pro léčbu akné23,24. Ústav nedisponuje žádnými relevantními podklady, 
které by prokazovaly, že současný stav (bez podmínek úhrady) je nevyhovující, že přípravky 
ZINERYT jsou preskribovány neúčelně (a tyto podklady nedodal ani účastníka Svaz). Ústav 
dále dodá, že všechny kombinované přípravky pro léčbu akné jsou hrazené ze zdravotního 
pojištění bez podmínek úhrady, např. léčivý přípravek DUAC GEL ACNATAC 10 MG/G + 0,25 
MG/G GEL, AKNEMYCIN PLUS. Nestanovení podmínek úhrady léčivých přípravků Zineryt 
tedy ukazuje na konzistenci v přístupu Ústavu v rámci léčiv určených k terapii akné.“ Z výše 
uvedeného je naprosto zřejmé, že Ústav nevzal v potaz požadavek zmíněného ustanovení, 
a to (i bez návrhu) stanovit podmínky úhrady, jestliže je to nezbytné k zajištění účelného 
a hospodárného používání léčivého přípravku v klinické praxi. Odvolatel má za to, že právě 
v situaci, kdy Ústav pětinásobně navyšuje úhradu ze zdravotního pojištění, pokud je dosavadní 
objem úhrad na posuzovaný přípravek cca 4,2 mil. Kč a navyšuje se tento objem o dalších 
11,8 mil. Kč v každém následujícím roce (dle vlastního úředního záznamu vloženého do spisu) 
bez ohledu na zvýšení preskripce, je nezbytné podmínky úhrady stanovit právě proto, aby 
nedocházelo k plýtvání, resp. aby bylo zajištěno účelné a hospodárné používání léčivého 
přípravku v klinické praxi. Odkaz na situaci u jiných přípravků je z tohoto hlediska zcela 
irelevantní, neboť ani výše stanovené úhrady (při stejné referenční indikaci) není stejná. Odkaz 
na nestanovení podmínek úhrady u jiných přípravků proto nemůže být relevantním důvodem 
pro stejný postup v uvedeném případě.  
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 5 odvolatele následující. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že je-li podle Ústavu nezbytné (byť to Ústav neodůvodnil) 
navyšovat úhradu pětinásobně, je v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 písm. d) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezbytné stanovit hodnoceným přípravkům podmínky úhrady, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Podle ustanovení § 39b odst. 10 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Léčivému přípravku 
nebo potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady, jde-li 
o vysoce nákladnou léčbu, jejíž náklady na rok představují alespoň jednu desetinu hrubého 
domácího produktu připadajícího na 1 osobu v České republice za uplynulý kalendářní rok“  
 
V předmětném správním řízení přitom nebylo prokázáno, že by roční náklady na terapii 
předmětnými přípravky (i při pětinásobném navýšení úhrady) představovaly alespoň 1/10 HDP 
na osobu za rok 2016, pročež tedy nebylo možno předmětným přípravkům stanovit podmínky 
úhrady dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Toto ustanovení však neměl odvolatel patrně na mysli, když jinde hovoří o zajištění účelného 
a hospodárného použití předmětných přípravků – měl tedy patrně na mysli ustanovení § 39b 
odst. 10 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. podle kterého platí, že „Léčivému přípravku nebo 
potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady, jestliže to je 
nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého přípravku nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely a jsou-li současně splněny podmínky stanovené v písmenu a) 
nebo b),“  
 
Ani podmínky ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. pro stanovení 
podmínek úhrady předmětným přípravků zde však bez dalšího splněny nebyly. 
 
Nebylo prokázáno, že bez podmínek úhrady (i při pětinásobném navýšení úhrady) jsou 
předmětné přípravky používány neúčelně. Nebylo totiž např. prokázáno, že předmětné 
přípravky jsou bez podmínek úhrady používány zbytečně či pro nevhodnou skupinu pacientů, 
nebo že by bez podmínek úhrady nebylo možno dostát splnění všech podmínek účelné 
terapeutické intervence ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Nebylo taktéž prokázáno, že bez podmínek úhrady jsou předmětné přípravky používány 
nehospodárně. Nebylo totiž např. prokázáno, že prostředky veřejného zdravotního pojištění 
jsou na předmětné přípravky bez podmínek úhrady (i při pětinásobném navýšení úhrady) 
vynakládány pro jejich nevhodné klinické využití či přespříliš v kontextu jiných méně 
nákladných možností terapie identického stavu či přespříliš v kontextu reálných možností 
fondu veřejného zdravotního pojištění.  
 
Argumentaci odvolatele, že předmětným přípravkům bylo nezbytné stanovit podmínky 
úhrady ve smyslu ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) či d) zákona č. 48/1997 Sb., tak 
nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že s uvedeným mnohonásobným navýšením úhrady je dle výše 
uvedeného ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. nutné přistoupit k zajištění účelného 
a hospodárného používání léčivého přípravku v klinické praxi, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
K takovému stanovení podmínek úhrady zde bez dalšího nebylo možno přistoupit (viz výše). 
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Argumentaci odvolatele stran nutnosti zajištění účelného a hospodárného používání 
předmětných přípravků tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že z vypořádání Ústavu ze strany 10 napadeného rozhodnutí je 
naprosto zřejmé, že Ústav nevzal v potaz požadavek zmíněného ustanovení, a to (i bez 
návrhu) stanovit podmínky úhrady, jestliže je to nezbytné k zajištění účelného a hospodárného 
používání léčivého přípravku v klinické praxi, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 2. 3. 2017 uvedl k stanovení podmínek úhrady pro 
předmětné léčivé přípravky jen následující: „Vzhledem k uvedeným námitkám zásadně 
nesouhlasíme s nestanovením podmínek úhrady, jak uvádí Ústav. Pokud Ústav trvá na 
stanovení úhrady v navrhované výši, tj. navýšení úhrady pětinásobně, požadujeme stanovení 
podmínek úhrady s preskripčním omezením E/DER a stanovením indikačního omezení tak, 
aby obsahovalo popis skupiny pacientů, která bude mít z léčby předmětným přípravkem 
největší prospěch. Dále žádáme, aby byla stanovena doba léčby předmětným přípravkem 
a kritéria, která budou sloužit ke kontrole odpovědi na terapii.“  
 
Odvolatel tedy ve svém vyjádření ze dne 2. 3. 2017 netvrdil ničeho stran znění ustanovení 
§ 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. - čili ani stran jeho písm. c) či d). Odvolatel zde dokonce 
explicitně netvrdil nic stran účelného a hospodárného použití předmětných přípravků. Není 
tedy nic překvapivého, nelogického, nesprávného či nesouladného s platnými právními 
předpisy na tom, když se Ústav v přímé reakci na tuto argumentaci odvolatele explicitně 
nezabýval řešením otázky nezbytnosti stanovení podmínek úhrady pro zajištění účelného 
a hospodárného použití předmětných přípravků.  
 
Požadavek odvolatele na stanovení preskripčního omezení E/DER (resp. E L/DER) vypořádal 
Ústav správně, logicky a v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Podle ustanovení § 33 vyhlášky č. 376/2011 Sb. o preskripčním omezení platí, že: 
 
„(1) Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem 
účelné, úhrada přípravku se omezí pro předepisování takového přípravku lékařem se 
specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí (dále jen 
„preskripční omezení“). Ústav přípravek s preskripčním omezením v rozhodnutí označí 
symbolem „L“.  
 
(2) Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou 
pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním 
omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou 
smlouvu o poskytování předmětné zdravotní péče, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.  

(3) Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku vhodné 
přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, Ústav tento přípravek v rozhodnutí označí 
symbolem „E“.  

(4) Je-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem 
účelné podmínit úhradu přípravku schválením revizním lékařem zdravotní pojišťovny, 
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popřípadě jím pověřeným lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí s označením 
odbornosti uvedenou v rozhodnutí, Ústav v rozhodnutí označí tento přípravek symbolem „W“. 
Rozhodne-li Ústav podle věty první, rozhodne zároveň o omezení podle § 34.“  

 
Odvolacímu orgánu se přitom bez dalšího nepodařilo na základě spisu identifikovat žádné 
platnými právními předpisy předpokládané důvody pro stanovení preskripčního omezení 
u předmětných přípravků v požadované podobě E/DER. Trefná je v tomto smyslu 
argumentace Ústavu, že „Terapie těmito přípravky je účinná a bezpečná, s minimálním rizikem 
vzniku nežádoucích účinků a může jí indikovat jak specialista, tak praktický lékař. Zachování 
úhrady předmětných přípravků bez limitace na odbornost je v souladu se stanovisky České 
dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně k fixním 
kombinacím pro léčbu akné 23,24.“  
 
Také požadavek odvolatele na stanovení indikačního omezení jen pro pacienty s největším 
prospěchem z léčby, určení doby hrazené léčby a kritérií pro kontrolu odpovědi pacienta na 
terapii vypořádal Ústav správně, logicky a v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Podle ustanovení § 34 vyhlášky č. 376/2011 Sb. o indikačním omezení platí, že: 
„(1) Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem 
účelné, Ústav úhradu přípravku podmíní  

a) přesně uvedenou indikací včetně zahájení a ukončení léčby, popřípadě blíže určenou 
klinickým stavem pacienta; pokud nelze zahájení a ukončení léčby přesně vymezit, stanoví se 
pravidelný interval přehodnocení úspěšnosti léčby,  

b) použitím pro vyjmenované skupiny pacientů, charakterizované konkrétním onemocněním 
nebo klinickým stavem, nebo  

c) selháním, kontraindikací nebo nedostatečnou účinností předchozí linie terapie.  

(2) Přípravek podle odstavce 1 Ústav v rozhodnutí označí symbolem „P“ (dále jen „indikační 
omezení“). Přípravek s indikačním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní 
pojišťovnou lékař smluvního zdravotnického zařízení pouze v souladu s indikačním 
omezením.“  

Odvolacímu orgánu se přitom bez dalšího nepodařilo na základě spisu identifikovat žádné 
platnými právními předpisy předpokládané důvody pro stanovení indikačního omezení 
u předmětných přípravků v požadované podobě. Navíc lze obecně podotknout, že i při 
správném klinickém využití léčivého přípravku (zajišťujícím jeho účinné a bezpečné použití) 
existují vždy pacienti, kteří mají z použití daného přípravku větší či menší prospěch. V zásadě 
tedy ani není z návrhu odvolatele zřejmé, jakou konkrétní skupinu pacientů (s největším 
prospěchem) má na mysli. Bez toho pak další jím požadovaná kritéria (stanovení délky 
hrazené léčby a kontrolní mechanismy) nedávají smysl, když totiž není jasné, pro jakou 
konkrétní skupinu pacientů mají platit. Ústav pak nestanovení indikačního omezení přiléhavě 
zdůvodnil i na straně 10 napadeného rozhodnutí, když poukázal na bezpečnost a účinnost 
léčby a že nemá informace o tom, že by byl stav bez podmínek úhrady nevyhovující a vedl 
k neúčelnému proskribování předmětných přípravků, přičemž ani jiná kombinovaná léčiva 
v terapii akné nemají podmínky úhrady. 
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Argumentaci odvolatele, že Ústav nevzal v potaz požadavek stanovit podmínky úhrady, 
jestliže je to nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého 
přípravku v klinické praxi, tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že právě v situaci, kdy Ústav pětinásobně navyšuje úhradu ze 
zdravotního pojištění, pokud je dosavadní objem úhrad na posuzovaný přípravek cca 
4,2 mil. Kč a navyšuje se tento objem o dalších 11,8 mil. Kč v každém následujícím roce (dle 
vlastního úředního záznamu vloženého do spisu) bez ohledu na zvýšení preskripce, je 
nezbytné podmínky úhrady stanovit právě proto, aby nedocházelo k plýtvání, resp. aby bylo 
zajištěno účelné a hospodárné používání léčivého přípravku v klinické praxi, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Pouhá okolnost zvýšení (třeba i násobného) dopadu do rozpočtu není bez dalšího důvodem 
pro stanovení podmínek úhrady léčivých přípravků – takový důvod platné právní předpisy 
neuvádějí. Kupříkladu ustanovení § 39l odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. neuvádí ničeho o tom, 
že postupuje-li Ústav zvýšením úhrady, že musí postupovat též stanovením podmínek úhrady 
(přímá vazba mezi změnou výše úhrady a stanovením podmínek úhrady zde není). Plýtvání 
prostředky či nezajištění účelného a hospodárného použití předmětných přípravků zde 
prokázáno nebylo. Obecně přitom platí, že i při zvýšení úhrad (třeba i násobném) 
a nestanovení podmínek úhrady může být stále zajištěno účelné a hospodárné použití léčivých 
přípravků.  
 
Argumentaci odvolatele stran nezbytnosti stanovení podmínek úhrady tak nelze 
přisvědčit.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že odkaz Ústavu ze strany 10 napadeného rozhodnutí na situaci 
u jiných přípravků je z tohoto hlediska zcela irelevantní, neboť ani výše stanovené úhrady (při 
stejné referenční indikaci) není stejná a odkaz na nestanovení podmínek úhrady u jiných 
přípravků proto nemůže být relevantním důvodem pro stejný postup v uvedeném případě, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující.  
 
Izolovaný odkaz na situaci jiných přípravků bez podmínek úhrady by mohl být problematický. 
Jiné přípravky totiž mohou mít jiné ekonomické charakteristiky, přičemž je pravdou, že 
i podmínky úhrady mohou být dány různými ekonomickými důvody, kdy například v některých 
dílčích indikacích nemusí přípravky splňovat podmínku zachování nákladové efektivity, či pro 
příliš vysoký dopad do rozpočtu v určitých dílčích indikacích brání dosahování co nejúčinnější 
a nejbezpečnější léčby, pročež tedy musí být jejich úhrada v takových dílčích indikacích 
nepřiznána (viz § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.).  
 
Ústav však na straně 10 napadeného rozhodnutí neargumentoval izolovaně jen situací jiných 
(jinak nákladných) přípravků bez podmínek úhrady, ale také třeba otázkou bezpečnosti 
a účinnosti léčby předmětnými přípravky či absencí relevantních informací o nevyhovujícím 
stavu bez podmínek úhrady u předmětných přípravků a neúčelné preskripci předmětných 
přípravků (viz výše). Odkaz na situaci jiných terapií bez podmínek úhrady je zde tedy ze strany 
Ústavu dokreslením situace – informací zapadající do kontextu.  
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Argumentaci odvolatele stran odkazu Ústavu na situaci jiných terapií tak nelze 
přisvědčit.  
  
S ohledem na výše uvedené, považuje ministerstvo odvolací námitku č. 5 za nedůvodnou.  
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí.  
 

P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
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