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Vyvěšeno dne: 31. 7. 2020 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 

 
Praha 31. července 2020         

č. j.: MZDR2538/2018-2/FAR 
zn.: L1/2018 

k sp. zn.: SUKLS209805/2017 

PID: *MZDRX011VMLA* 
MZDRX011VMLA 

 
 

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, pobytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 AstraZeneca AB  
se sídlem Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédsko, ev. č.: 556011-7482 
zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 
– Jinonice, IČO: 63984482 
 
 Eli Lilly Nederland B.V. 
se sídlem Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko, ev. č.: 30087090 
zastoupena: ELI LILLY ČR, s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČO: 64941132 
 
 NOVO NORDISK A/S 
se sídlem Novo Alle 1, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko, ev. č.: 24256790 
zastoupena: Mgr. Pavel Holík, bytem Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem 
 
 sanofi-aventis groupe 
se sídlem 54 rue La Boetie, 75008 Paris, Francie, ev. č.: 403335938 
zastoupena: sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
IČO: 44848200 
 
 Novartis Europharm Limited 
se sídlem Frimley Business Park, GU167SR Camberley, Velká Británie, ev. č.: 03068306 
zastoupena: Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 64575977 (dále jen „Novartis“) 
 
 Merck Sharp & Dohme Limited 
se sídlem Hertford Road, EN11 9BU Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie,  
ev. č.: 00820771 
zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov, IČO: 28462564 
 
 Boehringer Ingelheim International GmbH 
se sídlem Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Německo, ev. č.: HRB21063 
zastoupena: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, 
IČO: 48025976 
 
 TAKEDA PHARMA A/S 
se sídlem Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko, ev. č.: 16406899 
zastoupena: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Panorama Business 
Center, Škrétova 490/12, 12000 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 60469803 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, se sídlem Binger Strasse 173, D-55216 

Ingelheim am Rhein, Německo, ev. č.: HRB21063, zastoupena: Boehringer Ingelheim, 
spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, IČO: 48025976 (dále jen 
„odvolatel Boehringer Ingelheim“ nebo „odvolatel 1“), 
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 NOVO NORDISK A/S, se sídlem Novo Alle 1, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko,  

ev. č.: 24256790, zastoupena: Mgr. Pavel Holík, se sídlem Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí 
nad Labem (dále jen „odvolatel NOVO NORDISK“),  

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 24. 11. 2017, 
č. j. sukl339159/2017, sp. zn. SUKLS209805/2017 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému ve společném správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny 
č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém, tj. 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0210103 BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X1 

0168379 BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X(1+1X0,65ML 
ISP+2J) 

0027940 BYETTA 10MCG INJ SOL PEP 1X2,4ML 

0027937 BYETTA 5MCG INJ SOL PEP 1X1,2ML 

0029199 GALVUS 50MG TBL NOB 56 

0028740 JANUVIA 100MG TBL FLM 28 

0028743 JANUVIA 100MG TBL FLM 98 

0193828 LYXUMIA 10MCG INJ SOL 1X3ML 

0193832 LYXUMIA 10MCG+20MCG INJ SOL 1X3ML+1X3ML 

0193830 LYXUMIA 20MCG INJ SOL 2X3ML 

0149500 ONGLYZA 5MG TBL FLM 30X1 

0149501 ONGLYZA 5MG TBL FLM 90X1 

0168447 TRAJENTA 5MG TBL FLM 30X1 

0168451 TRAJENTA 5MG TBL FLM 90X1 

0210225 TRULICITY 0,75MG INJ SOL 2X0,5ML 

0210230 TRULICITY 1,5MG INJ SOL 2X0,5ML 

0149308 VICTOZA 6MG/ML INJ SOL 2X3ML 

0149309 VICTOZA 6MG/ML INJ SOL 3X3ML 

0194444 VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 28 

0194453 VIPIDIA 25MG TBL FLM 28 

 
(dále také jen „předmětné léčivé přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

I. Podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního 
řádu se výroky č. 4, 10, 11, 12 a 20 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto 
rozsahu zastavuje. 
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I I .  Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené 
rozhodnutí ve zbylé části ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv k  novému projednání.  
 
 

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. 
 
Ústav dne 22. 8. 2017 zahájil na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále také jen „VZP“), 
správní řízení o zkrácené revizi předmětných léčivých přípravků podle ustanovení § 39p 
odst. 1 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“). 
 
Ústav vydal dne 24. 11. 2017 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 2 písm. d) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění pro referenční skupinu č. 9/5 - léčiva k terapii diabetu, 
léčiva ovlivňující inkretinový systém základní úhradu ve výši 20,8664 Kč za obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále jen ODTD). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím výrokem 
ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, tj. k výrokům č. 2, 3a), 4a), 5a), 6a), 
7, 8, 9, 10a), 11a), 12a), 13, 14, 15, 16, 17a), 18a), 19a), 20a), 21 a 22, které jsou ve vztahu k 
tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
V souladu s ustanovením § 39b odst. 11 a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o 
veřejném zdravotním pojištění stanovuje pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek exenatid (A10BX04), exenatid depot. inj. (A10BX04), 
liraglutid (A10BX07), lixisenatid (A10BX10) a dulaglutid (A10BX14) jednu další zvýšenou 
úhradu ve výši 53,6583 Kč za ODTD. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím výrokem 
k výrokům č. 3b), 4b), 5b), 6b), 10b), 11b), 12b), 17b), 18b), 19b) a 20b) uvedeným v tomto 
rozhodnutí, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
3. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
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0210103 BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. o seznamu referenčních skupin, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“) do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva 
k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém  
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,29 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně 
s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina 
HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 
7% či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. 
 
Výrok č. 3a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 3b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1502,51 Kč, 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není exenatid dále hrazen. 
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4. 
a) zařazuje léčivý přípravek 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0168379 BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X(1+1X0,65ML 
ISP+2J) 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,29 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně 
s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina 
HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 
7% či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. 
 
Výrok č. 4a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 4b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovení m § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1502,51 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
V 
L/DIA 
P: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není exenatid dále hrazen. 
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5. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0027940 BYETTA 10MCG INJ SOL PEP 1X2,4ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 625,99 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně 
s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina 
HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 
7% či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. 
 
Výrok č. 5a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 5b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1609,75 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
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kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není exenatid dále hrazen. 
 
6. 
a) zařazuje léčivý přípravek 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0027937 BYETTA 5MCG INJ SOL PEP 1X1,2ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 313,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně 
s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina 
HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 
7% či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. 
 
Výrok č. 6a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 6b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 804,88 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. 
b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC a zároveň při obezitě 
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II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není exenatid dále hrazen. 
 
7. 
zařazuje léčivý přípravek 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0029199 GALVUS 50MG TBL NOB 56 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,26 Kč 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
8. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0028740 JANUVIA 100MG TBL FLM 28 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,26 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
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L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0029647 TESAVEL 100 MG 100MG TBL FLM 28 

 
9. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0028743 JANUVIA 100MG TBL FLM 98 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
2044,91 Kč 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0029650 TESAVEL 100 MG 100MG TBL FLM 98 
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10. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0193828 LYXUMIA 10MCG INJ SOL 1X3ML 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 146,06 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Výrok č. 10a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 10b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 375,61 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1C nižší než 6% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
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kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není lixisenatid dále hrazen. 
 
 
11. 
a) zařazuje léčivý přípravek 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0193832 LYXUMIA 10MCG+20MCG INJ SOL 1X3ML+1X3ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 438,19 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Výrok č. 11a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 11b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1126,82 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
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P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1C nižší než 6% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není lixisenatid dále hrazen. 
 
12. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0193830 LYXUMIA 20MCG INJ SOL 2X3ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,26 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Výrok č. 12a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 12b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1502,43 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
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c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1C nižší než 6% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není lixisenatid dále hrazen. 
 
13. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0149500 ONGLYZA 5MG TBL FLM 30X1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 625,99 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo 
thiazolidindionem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen. 
 
14. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0149501 ONGLYZA 5MG TBL FLM 90X1 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1877,98 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo 
thiazolidindionem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen. 
 
15. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0168447 TRAJENTA 5MG TBL FLM 30X1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 625,99 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou a 
metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po 
dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci 
diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému 
zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících 
léčby, linagliptin není dále hrazen. 
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16. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0168451 TRAJENTA 5MG TBL FLM 90X1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1877,98 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou a 
metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po 
dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci 
diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému 
zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících 
léčby, linagliptin není dále hrazen. 
 
17. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0210225 TRULICITY 0,75MG INJ SOL 2X0,5ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 146,06 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
L/DIA, END, INT 
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P: Dulaglutid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, dulaglutid není dále hrazen. 
Výrok č. 17a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 17b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 375,58 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Dulaglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není dulaglutid dále hrazen. 
 
18. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0210230 TRULICITY 1,5MG INJ SOL 2X0,5ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 292,11 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 



 

Str. 18 z 26 

 
L/DIA, END, INT 
P: Dulaglutid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, dulaglutid není dále hrazen. 
 
Výrok č. 18a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 18b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 751,17 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Dulaglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není dulaglutid dále hrazen. 
 
19. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0149308 VICTOZA 6MG/ML INJ SOL 2X3ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 625,99 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Výrok č. 19a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 19b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 1609,75 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Liraglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlC nižší než 6,0 % dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není liraglutid dále hrazen. Z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění je hrazeno pouze jedno předplněné pero po dobu 15 dnů. Dávkování nad 
1,2mg denně není z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno. 
 
20. 
a) zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0149309 VICTOZA 6MG/ML INJ SOL 3X3ML 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 938,99 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
L/DIA, END, INT 
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen. 
 
Výrok č. 20a rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 20b uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění tak, 
že činí 2414,62 Kč 
 
a podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
L/DIA 
P: Liraglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlC nižší než 6,0 % dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není liraglutid dále hrazen. Z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění je hrazeno pouze jedno předplněné pero po dobu 15 dnů. Dávkování nad 
1,2mg denně není z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno. 
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21. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0194444 VIPIDIA 12,5MG TBL FLM 28 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 292,13 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
P: Alogliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, alogliptin není dále hrazen. 
 
22. 
zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0194453 VIPIDIA 25MG TBL FLM 28 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k 
terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 584,26 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 2, § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
L/DIA, END, INT 
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P: Alogliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, alogliptin není dále hrazen.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel Boehringer Ingelheim (odvolatel 1) podal dne 13. 12. 2017 proti napadenému 
rozhodnutí elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo 
podáno včas. Odvolatel Boehringer Ingelheim napadá napadené rozhodnutí v rozsahu 
výroku č. 1, 15 a 16 a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí v tomto rozsahu 
zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. Odvolatel Boehringer Ingelheim je ve vztahu 
k výrokům č. 15 a 16 držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, které jsou v těchto 
výrocích výroku uvedeny. Vzhledem k tomu, že výrok č. 1 napadeného rozhodnutí je 
podmiňujícím výrokem pro všechny ostatní výroky napadeného rozhodnutí, napadá odvolatel 
Boehringer Ingelheim toto rozhodnutí v celém rozsahu. 
 
Odvolatel NOVO NORDISK podal dne 14. 12. 2017 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání podáno včas. Odvolatel NOVO 
NORDISK napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1, 2, 19a, 19b, 20a a 20b 
a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí v tomto rozsahu zrušil a věc vrátil 
Ústavu k novému projednání. Odvolatel NOVO NORDISK je ve vztahu k výrokům č. 19a, 19b, 
20a a 20b držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, které jsou v těchto výrocích 
uvedeny. Vzhledem k tomu, že výrok č. 1 napadeného rozhodnutí je podmiňujícím výrokem 
pro všechny ostatní výroky napadeného rozhodnutí, napadá odvolatel NOVO NORDISK toto 
rozhodnutí v celém rozsahu. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatelé brojí proti napadenému rozhodnutí níže uvedenými odvolacími námitkami.  
 
Námitky odvolatele Boehringer Ingelheim – odvolatele 1. 
 
Dle názoru odvolatele Ústav v řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, zcela 
nesprávně a nedostatečně zjistil skutkový stav. V důsledku této vady existují důvodné 
pochybnosti o správnosti závěrů Ústavu. Stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné 
z toho důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích Evropské 
unie je založen na chybně zjištěných a ničím nedoložených odpočtech přirážek za obchodní 
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výkony (marží). V důsledku této vady není zřejmé, zda by se (při použití správné výše marží) 
nestala rozhodnou cena jiného léčivého přípravku. Napadené rozhodnutí dále vychází 
z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, i pokud jde o posouzení vlastností jednotlivých 
léčivých přípravků ve smyslu § 39b odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 
1. V rámci své první námitky odvolatel 1 namítá zejména následující. 
 
Stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné, neboť přepočet cen jednotlivých léčivých 
přípravků zjištěných v zemích Evropské unie je založen na chybných a ničím nedoložených 
odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), a to konkrétně v Nizozemsku, ve Švédsku, 
ve Finsku, v Dánsku a na Kypru. Přepočet zjištěných cen posuzovaných léčivých přípravků 
v těchto státech na ceny výrobce je nesprávný a zcela nepřezkoumatelný, když od zjištěné 
ceny odečítá konkrétní výši „přirážky“, kterou však vůbec nezjistil, a která neodpovídá 
skutečnosti. Ve spisovém materiálu nejsou shromážděny žádné údaje o skutečné konkrétní 
výši marže distributora u posuzovaných léčivých přípravků v některých státech Evropské unie 
(konkrétně v Nizozemsku, Švédsku, Finsku, Dánsku a na Kypru). Dále odvolatel 1 uvádí, že 
nelze argumentovat ustanovením § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., pokud ve spisovém 
materiálu nejsou shromážděny žádné údaje o skutečné konkrétní výši marže distributora 
u posuzovaných léčivých přípravků, ale jde toliko o odhady, navíc bez konkrétního 
ověřitelného zdroje. Dle odvolatele 1 jsou nadto tvrzení, uvedená v Metodice přepočtu 
nalezené ceny na cenu referenční (dále jen „Metodika“) zcela nepřezkoumatelná a v řadě 
případů navíc v příkrém rozporu se zdroji, na které se Metodika odkazuje. Pro případ Dánska 
shledává odvolatel 1 za nepřezkoumatelné „sdělení dánské agentury pro léčiva“, na které 
Metodika odkazuje, přitom samotné sdělení součástí spisu není. Dále také odvolatel 1 
odkazuje na správní řízení sp. zn. SUKLS146205/2015, ve kterém Ústav argumentoval 
k přepočtu cen v Dánsku zcela odlišně, přičemž ale byla účinná stejná Metodika. Pro případ 
Nizozemí, kdy Metodika odkazuje na dokument ÖBIG z roku 2006, který není součástí spisové 
dokumentace a který nadto skutečnou výši přirážek za obchodní výkony ani neobsahuje a je 
proto zcela nejasné, jak by tento dokument mohl poskytovat oporu pro závěr, že 
u předmětných přípravků činila výše přirážky za obchodní výkony v období, v němž byly 
zjišťovány cenové reference (tj. v roce 2017) v Nizozemsku 7,5 % z Ústavem zjištěné ceny. 
Dokument ÖBIG navíc u Nizozemska uvádí toliko odhad za rok 2005. Odhad za rok 2005 tedy 
vůbec neodráží aktuální stav v době, v němž byly zjišťovány cenové reference (tj. v roce 2017), 
když pochází dokonce ještě z doby, kdy Ústav neměl v oblasti stanovování maximálních cen 
věcnou příslušnost. Odvolatel 1 dále upozorňuje, že v řadě řízení byl Ústavu předložen dopis 
pana Dr. M. T. M. Raaij, Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, The 
Ministry of Health ze dne 22. 6. 2015, z něhož jednoznačně vyplývá, že v Nizozemském 
království není regulována výše přirážek za obchodní výkony a výpočet Ústavu je zcela 
chybný. Ústavu je přitom tento důkaz znám z jeho úřední činnosti ve smyslu § 50 odst. 1 
správního řádu. Obdobně pak odvolatel 1 argumentuje ohledně Švédska (uplatňovaná marže 
2,7 %; dopis J. Lindberga, Deputy Director, Socialdepartment Regeringskansliet ze dne 
7. 7. 2015, z něhož jednoznačně vyplývá, že ve Švédsku není regulována výše přirážek). Pro 
případ Finska a Kypru, kdy Metodika opět odkazuje na zdroj ÖBIG, považuje odvolatel 1 
postup Ústavu při přepočtu nalezených cen za odporující zákonu. 
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Na základě všech skutečností uvedených shora je odvolatel 1 přesvědčen, že napadené 
rozhodnutí bylo vydáno v příkrém rozporu s ustanovením § 3 správního řádu, když Ústav 
nezjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a namísto toho, aby shromáždil 
konkrétní údaje o skutečné výši marže distributora u posuzovaných léčivých přípravků 
v daných státech Evropské unie, vycházel toliko z obecného, žádným konkrétním důkazem 
nepodloženého předpokladu o obecné výši marže distributora. Tento předpoklad je zcela 
zřejmě nesprávný, a proto je nesprávný a nepřezkoumatelný rovněž přepočet zjištěných cen 
posuzovaných léčivých přípravků v těchto státech na ceny výrobce. Tato vada mohla mít 
zásadní vliv na výroky napadeného rozhodnutí, neboť v jejím důsledku je zcela nejisté, zda by 
se (při použití správné výše marží) nestala rozhodnou cena jiného léčivého přípravku, 
a základní úhrada tak nebyla vypočtena zcela jinak a v jiné výši. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Podle ustanovení § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. mají účastníci řízení právo vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování 
podkladů pro rozhodnutí. Obdobně tak stanoví § 36 odst. 3 správního řádu, podle kterého musí 
být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak.  
 
Odvolatel 1 je držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků TRAJENTA uvedených ve 
výrocích napadeného rozhodnutí. Podle odůvodnění napadeného rozhodnutí a obsahu spisu, 
zejména podle cenových referencí vložených do předmětné spisové dokumentace dne  
28. 8. 2017 pod č. j. sukl215156/2017 předmětných léčivých přípravků dopočítávána cena 
výrobce zjištěná v Nizozemsku, Švédsku, Finsku, Dánsku a na Kypru.  
 
Výše přirážek za obchodní výkony, které v daném konkrétním případě Ústav aplikoval při 
výpočtu základní úhrady předmětných léčivých přípravků (konkrétně při posuzování možnosti 
aplikace ustanovení § 39c odst. 2 písm. a] zákona č. 48/1997 Sb.), vycházely z dokumentu 
ÖBIG (mimo jiné pro odvolatelem namítané Nizozemsko, Švédsko, Finsko a Kypr), a v případě 
obchodní přirážky v Dánsku ze sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011. Na tyto 
dokumenty se odvolává Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční ze dne  
1. 2. 2016, SP-CAU-010, vytvořená Ústavem, která byla do předmětné spisové dokumentace 
vložena dne 28. 8. 2017 pod č. j. sukl215156/2017. Dokument ÖBIG a sdělení dánské 
agentury pro léčiva z roku 2011 byly použity jako podklad rozhodnutí pro stanovení výše 
obchodních přirážek. Ani napadené rozhodnutí, ani Metodika však neuvádějí zdroj těchto 
důkazních prostředků. Dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011 
nejsou založené jakožto důkazní prostředky v předmětném spise. Ústav přitom může bez 
nejmenších obtíží zakládat do správního spisu dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury pro 
léčiva z roku 2011 jako důkaz o výši obchodní přirážky, kterou použil při výpočtu základní 
úhrady předmětných léčivých přípravků. Napadené rozhodnutí je proto v otázce výše obchodní 
přirážky nepřezkoumatelné, protože dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva 
z roku 2011 nejsou založeny ve spise.  
 
Námitka odvolatele je důvodná. 
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Odvolací orgán dále zjistil následující. Výrokem č. 1 napadeného rozhodnutí byla předmětným 
léčivým přípravkům stanovena základní úhrada dle § 39c odst. 2 písm. d) zákona  
č. 48/1997 Sb. ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu 
mezi VZP a společností Novartis. Uvedené písemné ujednání bylo konkrétně uzavřeno 
o úhradě předmětného léčivého přípravku GALVUS 50MG TBL NOB 56, kód Ústavu 29199, 
a bylo založeno do předmětného spisu dne 28. 8. 2017 pod č. j. sukls215176/2017. Podle  
§ 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. však platí, že se základní úhrada stanoví ve výši 
úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními 
pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. Odvolací orgán však 
nenalezl v předmětné spisové dokumentaci žádné písemné ujednání uzavřené 
s ostatními zdravotními pojišťovnami.  
 
Lze tedy uzavřít, že základní úhrada předmětných léčivých přípravků byla stanovena v rozporu 
s platnými právními předpisy. Uvedená základní úhrada předmětných léčivých přípravků byla 
stanovena výrokem č. 1 napadeného rozhodnutí. Výrok č. 1 napadeného rozhodnutí je 
podmiňujícím výrokem pro všechny ostatní výroky napadeného rozhodnutí. Odvolacímu 
orgánu proto nezbývá, než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit Ústavu k novému 
projednání. Správní orgán prvního stupně musí do spisu po vrácení věci založit dokument 
ÖBIG a sdělení dánské agentury pro léčiva z roku 2011, pokud na základě nich hodlá 
kalkulovat obchodní přirážku nebo marži, uvést zdroj tohoto důkazu a zároveň vysvětlit 
v odůvodnění nového rozhodnutí, proč zvolil takovou výši obchodní přirážky nebo marže 
(s odkazem na důkaz, včetně čísla stránky), jakou při kalkulaci zvolil. Dále jak již bylo uvedeno, 
pokud po vrácení věci k novému projednání Ústav přistoupí k aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., je povinen zdůvodnit splnění podmínek tohoto ustanovení 
a dále je povinen dostatečně konkretizovat podklady, které splnění těchto podmínek dokládají. 
Takovéto podklady je pak nutné založit do předmětného spisu.  
 
Odvolatel Boehringer Ingelheim a stejně tak odvolatel NOVO NORDISK uplatnili ve svých 
odvoláních další odvolací námitky, ale protože odvolací orgán ruší napadené rozhodnutí 
z důvodu jeho rozporu s právními předpisy, nebude se v souladu s ustanovením § 39g odst. 12 
zákona č. 48/1997 Sb. zabývat vypořádáním dalších odvolacích námitek. Podle ustanovení 
§ 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Odvolací orgán není vázán důvody odvolání 
v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. 
V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.“ 

 
IV.  

 
V průběhu odvolacího řízení ministerstvo zjistilo, že zanikla výše a podmínky úhrady 
následujících předmětných léčivých přípravků: 
 
 

 BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X(1+1X0,65ML ISP+2J), kód Ústavu 
0168379, výrok č. 4 napadeného rozhodnutí,  

 LYXUMIA 10MCG INJ SOL 1X3ML, kód Ústavu 0193828, výrok č. 10 napadeného 
rozhodnutí,  
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 LYXUMIA 10MCG+20MCG INJ SOL 1X3ML+1X3ML, kód Ústavu 0193832, výrok č. 11 
napadeného rozhodnutí,  

 LYXUMIA 20MCG INJ SOL 2X3ML, kód Ústavu 0193830, výrok č. 12 napadeného 
rozhodnutí,  

 VICTOZA 6MG/ML INJ SOL 3X3ML, kód Ústavu 0149309, výrok č. 20 napadeného 
rozhodnutí. 

 
Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu platí, že: „Řízení o žádosti správní orgán 
usnesením zastaví, jestliže žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní 
nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení 
týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo 
o zániku věci nebo práva dozvěděl,“. 
 

Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky již nemají stanovenou výši a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o změně výše a podmínek jejich úhrady ze zdravotního pojištění.  
 
Zánikem výše a podmínek úhrady z důvodu zrušení registrace předmětných léčivých přípravků 
nastala skutečnost dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu, která odůvodňuje 
zastavení řízení. 

 
 

V. 
 

Na základě všech výše uvedených skutečností 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. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

 
      

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
                                                                  vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků  

                          podepsáno elektronicky                                          
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