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Vyvěšeno dne: 24. 7. 2020 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 24. července 2020 

  Č. j.: MZDR 13212/2020-2/OLZP 

Zn.: L25/2020 
K sp. zn.: SUKLS107958/2019 

*MZDRX019WYTP* 
MZDRX019WYTP 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
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 (dále jen 
„zákon č. 378/2007 Sb.“), ve správním řízení, jehož účastníky jsou: 

 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 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, 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, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
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všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  

datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 

 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 

 

 Novartis Europharm Limited  
Se sídlem Vista Building, Elm Park, Merrion Road, D04A9N6 Dublin 4, Irsko, ev. č.: 617523   

Zastoupena: Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 64575977 

 

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 00 Ostrava, 
IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny 
Škoda, se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 
130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všech společně zastoupených 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 4. 2. 2020, 
č. j. sukl30870/2019, sp. zn. SUKLS107958/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o žádosti o změně výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění 
léčivých přípravků: 

 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0209038 ENTRESTO 24MG/26MG TBL FLM 28 

0209039 ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 28 

0209040 ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 56 

0209043 ENTRESTO 97MG/103MG TBL FLM 56 

 

(dále jen „předmětné přípravky“) 
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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. 
 
Dne 30. 4. 2019 obdržel Ústav žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětných 
léčivých přípravků, podanou účastníkem řízení, společností Novartis Europharm Limited, 
se sídlem Vista Building, Elm Park, Merrion Road, D04A9N6 Dublin 4, Irsko, ev. č.: 617523, 
zastoupeným společností Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČO: 64575977. Doručením žádosti Ústavu bylo zahájeno správní řízení 
vedené pod sp. zn. SUKLS107958/2019 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Dne 9. 1. 2020 vydal Ústav v rámci předmětného správního řízení, vedeného dle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon 
o veřejném zdravotním pojištění“) rozhodnutí ve věci pod č. j. sukl6848/2020. 
Následně však z vlastní činnosti zjistil, že v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí je 
písařská chyba, a proto Ústav vydal dne 4. 2. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl 
tak, že v souladu s ustanovením § 70 správního řádu opravil zřejmou nesprávnost ve výroku 
a odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí č. j. sukl6848/2020 ze dne 9. 1. 2020 tak, 
že: 
 
„1. původní část textu ve výroku č. 2 rozhodnutí na straně 4: 
 
 ‚na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0209039 ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 13 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění, která nově činí 1 253,53 Kč,‘ 
 
se nahrazuje správným textem: 
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‚na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0209039 ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 28 
 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 13 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění, která nově činí 1 253,55 Kč,‘ 
 
2. původní část textu v odůvodnění k výroku č. 2 rozhodnutí na straně 45: 
 
‚Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 13 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění změnil úhradu ze zdravotního 
pojištění, která činí 1 253,53 Kč.‘ 
 
se nahrazuje správným textem: 
 
‚Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
13 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění změnil úhradu ze zdravotního pojištění, 
která činí 1 253,55 Kč.‘“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 24. 2. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 24. 2. 2020. 
Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí v celém rozsahu 
a domáhá se, aby bylo předmětné správní řízení vráceno zpět 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 brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
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Odvolatel uvádí, že v průběhu předmětného správního řízení Ústav hodnotil rozšíření úhrady 
i na pacienty s nestabilním srdečním selháním. V předmětném správním řízení vydal Ústav 
celkem tři hodnotící zprávy. 
 
Odvolatel podotýká, že v závěru první a druhé hodnotící zprávy Ústav uváděl, že nenavrhuje 
stanovení úhrady, jelikož vyhodnotil dopad rozšíření podmínek úhrady jako vysoký. V těchto 
hodnotících zprávách Ústav také uvedl, že je nezbytný souhlas plátců s výší dopadu na 
rozpočet. 
 
Odvolatel upozorňuje, že ačkoli tento souhlas nebyl do spisu ze strany plátců zaslán, Ústav 
ve třetí hodnotící zprávě ze dne 23. 12. 2019 uvedl, že dopad je akceptovatelný, a dne 
9. 1. 2020 vydal rozhodnutí ve věci č. j. sukl6848/2020. 
 
Odvolatel uvádí, že vedl jednání o limitaci dopadu na rozpočet s držitelem rozhodnutí 
o registraci, přičemž tento odvolateli přislíbil uzavření dohody. Po vydání rozhodnutí 
v předmětném správním řízení však držitel rozhodnutí o registraci svému příslibu nedostál 
a dohodu s odvolatelem neuzavřel. Uvedené je důvodem, proč odvolatel nepodal 
v předchozích lhůtách žádné vyjádření. 
 
Odvolatel ve svém odvolání brojí zejména proti nepředvídatelnosti rozhodování Ústavu. 
 
Odvolatel shrnuje obsah všech tří hodnotících zpráv a upozorňuje, že teprve třetí hodnotící 
zpráva – na rozdíl od dvou předchozích – navrhovala rozšíření podmínek úhrady o indikaci 
nestabilního srdečního selhání, přičemž vyhodnotila dopad do rozpočtu jako akceptovatelný. 
 
Odvolatel namítá, že v hodnocení se neuvádí, co vedlo Ústav ke změně jeho správního 
uvážení a proč v rámci druhé hodnotící zprávy zvolil odlišné srovnávací řízení. Ve třetí 
hodnotící zprávě pak Ústav změnil i scénář hodnocení, což vedlo k zásadní změně v závěru 
hodnocení. Odvolatel zdůrazňuje, že tyto změny byly pro závěr hodnocení zcela klíčové. 
 
Postup Ústavu odvolatel shledává rozporným se zásadami vedení správního řízení, zejména 
s ustanovením § 3 správního řádu. Ústav v očích odvolatele postupoval netransparentně, 
když v průběhu hodnocení dvakrát změnil postup vyhodnocení dopadu na rozpočet. Kroky 
Ústavu považuje odvolatel za naprosto nepřijatelné, nepředvídatelné a netransparentní. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav má jako správní orgán řádně zdůvodnit, jak v hodnocení 
postupoval. Odvolatel poukazuje na skutečnost, že pro postup hodnocení dopadu na 
rozpočet Ústav nikdy nevydal žádnou metodiku, a rozhoduje tak v každém správním řízení 
o dopadu na rozpočet ad hoc. V předmětném správním řízení Ústav navíc hodnocení měnil 
s každou hodnotící zprávou – takový postup odvolatel vnímá jako rozporný se zásadami 
vedení správního řízení, vedoucí k nepředvídatelnému rozhodování. V konkrétním případě 
odvolatel namítá, že Ústav řádně nezdůvodnil výběr scénáře, a zejména pak neuvedl, proč 
mezi jednotlivými hodnotícími zprávami výběr scénáře změnil, čímž změnil i výsledek celého 



 

 

Str. 6 z 7 

 

hodnocení. Odvolatel považuje postup Ústavu v předmětném správním řízení za nezpůsobilý 
ke zjištění stavu věci tak, aby o něm nevznikaly důvodné pochybnosti.  
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele uvádí následující. 
 
Odvolací orgán upozorňuje, že předmětem tohoto odvolacího řízení je toliko přezkum 
napadeného rozhodnutí, kterým Ústav opravil zřejmou nesprávnost ve výrokové části 
a odůvodnění meritorního rozhodnutí ze dne 9. 1. 2020 č. j. sukl6848/2020 (dále jen 
„Meritorní rozhodnutí“). Jelikož Meritorní rozhodnutí nabylo dne 30. 1. 2020 v plném rozsahu 
právní moci, není již možné proti němu brojit odvoláním.  
 
Na okraj zde odvolací orgán konstatuje, že zabránila-li snad odvolateli ve včasném podání 
odvolání proti Meritornímu rozhodnutí překážka, již odvolatel sám nezavinil, mohl odvolatel 
požádat o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu. 
 
Odvolací orgán neshledal, že by se kterákoli z odvolatelem namítaných skutečností týkala 
napadeného rozhodnutí. Právě naopak, odvolací orgán je přesvědčen, že veškeré námitky 
odvolatele cílí výhradně na pravomocné Meritorní rozhodnutí. Odvolací námitky je tak třeba 
ve vztahu k tomuto odvolacímu řízení posoudit jako prima facie nedůvodné. S ohledem na 
uvedené proto odvolací orgán pouze v obecné rovině přezkoumá zákonnost napadeného 
rozhodnutí. 
 
Podle ustanovení § 70 správního řádu „Opravu zřejmých nesprávností v písemném 
vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede 
správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom 
správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je 
vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému 
rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen“. 
 
Odvolací orgán neshledal žádný důvod k pochybnostem o tom, že by smyslem napadeného 
rozhodnutí mělo být cokoli než pouhá oprava zjevné písařské chyby v číselném vyjádření 
částky úhrady předmětného přípravku ENTRESTO 49MG/51MG TBL FLM 28. Ústav 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí náležitě ozřejmil skutečnosti svědčící o výši úhrady, 
která by v textaci napadeného rozhodnutí bývala figurovala, nedopustil-li by se Ústav chyby 
v psaní.  
 
Ve světle výše uvedeného neshledal odvolací orgán ničeho, co by značilo vybočení 
napadeného rozhodnutí z mezí ustanovení § 70 správního řádu či co by jakkoli jinak 
vypovídalo o jeho nezákonnosti. 
 
S ohledem na výše uvedené odvolacímu orgánu nezbývá než zamítnout odvolání 
a napadené rozhodnutí potvrdit. 
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IV. 
 
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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