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R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) jako příslušný 
správní orgán dle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 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, ve správním řízení, jehož účastníky jsou: 
 
 B. Braun Medical, s.r.o.,  
se sídlem V Parku 2335/20,148 00 Praha 4, IČ: 48586285 (dále jen „odvolatel"), zastoupený 
na základě plné moci ze dne 13. 3. 2018 Ing. et Ing. Lucií Tomáškovou, s adresou pro 
doručování B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „zástupce")  
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
se sídlem Jeremenkova 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 Slezská 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 – Vinohrady, IČO: 47114304 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

 
Vyvěšeno dne: 22. 7. 2020 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 

 
V Praze dne 22. července 2020      
č. j.: MZDR 15989/2020-4/CAU  

k sp. zn.: sukls277952/2019 
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se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 
rozhodlo o odvolání odvolatele proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále také 
jen „Ústav“) ze dne 6. února 2020, č. j. sukl28121/2020, spis. zn. sukls277952/2019 (dále jen 
„napadené rozhodnutí“) ve správním řízení o nezařazení zdravotnického prostředku: 
 
Kód SÚKL:  Název zdravotnického prostředku:  Doplněk názvu:  
5004820 PRONTODERM WIPES UBROUSKY NA OŠETŘENÍ KŮŽE 

A SLIZNIC, 
(1 BAL = 10 KS) 

 
(dále také jen „předmětný zdravotnický prostředek“) 
 
do ohlašovatelem určené úhradové skupiny 01.02.11.01 – čistící roztoky aktivní 

 
t a k t o: 

 
p o d l e  u s t a n o v e n í  §  9 0  o d s t .  1  p í s m .  b )  s p r á v n í h o  ř á d u  s e  

n a p a d e n é  r o z h o d n u t í  r u š í  a  v ě c  s e  v r a c í  S t á t n í m u  ú s t a v u  p r o  
k o n t r o l u  l é č i v  k  n o v é m u  p r o j e d n á n í .  

 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 

Dne 25. června 2019 obdržel Ústav od odvolatele ohlášení předmětného zdravotnického 
prostředku do úhradové skupiny 01.02.11.01 podle přílohy č. 3, oddíl C, tabulka č. 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“). Dne 22. října 2019 Ústav na základě 
tohoto ohlášení vyvěsil na své úřední desce oznámení o zahájení správního řízení podle 
§ 39s odst. 2 zákona o nezařazení předmětného zdravotnického prostředku do ohlašovatelem 
určené úhradové skupiny. 
Dne 6. února 2020 Ústav v tomto správním řízení na úřední desce vyvěsil napadené 
rozhodnutí, kterým rozhodl o nezařazení zdravotnického prostředku do ohlašovatelem určené 
úhradové skupiny. Toto rozhodnutí bylo doručeno odvolateli uplynutím pětidenní lhůty podle 
§ 39z zákona dne 11. února 2020.  
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II. 
 

Odvolatel podal prostřednictvím zástupce odvolání datovou zprávou dne 20. února 2020, 
téhož dne bylo odvolání doručeno Ústavu. Odvolání bylo podáno včas a k tomu oprávněnou 
osobou. Odvolatel rozhodnutí napadá podle § 82 odst. 2 správního řádu v celém jeho rozsahu 
a domáhá se jeho zrušení z důvodu nezákonnosti a věcné nesprávnosti a zastavení 
správního řízení podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu. 
 

III. 
 

Odvolatel proti napadenému rozhodnutí brojí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně: 
 
1. Ústav se podle odvolatele dostatečně nevypořádal s posouzením stavu věci dle § 3 
správního řádu. Odvolatel předně vytýká chybu v datu zahájení správního řízení uvedeném 
v napadeném rozhodnutí jako 30. 10. 2019, když oznámení bylo vyvěšeno 22. 10. 2019 a 
lhůta pro jeho doručení činí od tohoto okamžiku podle § 39z zákona 5 dní. Dále odvolatel 
protestuje proti tvrzení Ústavu v napadeném rozhodnutí, že ve lhůtě podle § 36 odst. 3 
správního řádu neobdržel žádné vyjádření účastníků k podkladům pro rozhodnutí, přičemž 
odkazuje na své vyjádření ze dne 29. 10. 2019. Odvolatel dále trvá na svém tvrzení 
obsaženém ve vyjádření podle předchozí věty, že ubrousky jsou pouhým nosičem roztoku; 
argumentuje tím, že úhradová skupina 01.02.11.01 není podmíněna přítomností lahve, jak 
Ústav uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí, a postup Ústavu je proto podle něj v 
rozporu se zákonem a se správním řádem. U dotčené skupiny podle odvolatele není 
stanoveno, v jaké formě má být roztok dodáván, zda v lahvi, nebo v napuštěném ubrousku. 
Podle odvolatele bylo k ohlášení doloženo, že obsah roztoku v jednom ubrousku je 17,5 g, 
což při přepočtu na objem (za účelem stanovení úhrady v úhradové skupině 01.02.11.01) při 
podílu vody v roztoku napuštěném v ubrousku 99,89 procenta činí 17,5 ml na jeden ubrousek 
a 175 ml na jedno balení zdravotnického prostředku. 
K tomu odvolací orgán uvádí, že odvolatel správně namítá, že správní řízení bylo podle § 39z 
zákona zahájeno už 27. 10. 2019 a nikoliv až 30. 10. 2019, jak Ústav chybně uvedl 
v napadeném rozhodnutí. V tomto případě se nicméně podle § 89 odst. 2 správního řádu 
jedná o vadu řízení, ke které se nepřihlíží, protože nemá vliv na jeho zákonnost, jelikož Ústav 
měl podle Čl. II. bodu 4 zákona č. 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů, pravomoc řízení zahájit až do 1. listopadu 2019, přičemž tato lhůta 
byla zachována. 
Obdobně odvolací orgán hodnotí i skutečnost, že Ústav v napadeném rozhodnutí na straně 2 
chybně uvádí, že ve lhůtě podle § 36 odst. 3 správního řádu neobdržel žádná podání 
účastníků. Jelikož se Ústav argumentací uvedenou v tomto podání v napadeném rozhodnutí 
podrobně zabýval na následující straně 3, jedná se o vadu napadeného rozhodnutí, která 
nemá vliv na jeho správnost nebo zákonnost. 
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Pokud jde o věcnou argumentaci Ústavu k vyjádření odvolatele z 29. 10. 2019, kterou 
odvolatel dále rozvádí v odvolání, odvolací orgán se ztotožňuje s názorem odvolatele, že 
úhradová skupina 01.02.11.01 skutečně nestanoví jako podmínku, že by roztok musel být 
obsažen v lahvi, jak argumentuje Ústav. Pokud Ústav argumentuje skutečností, že uvedená 
úhradová skupina má úhradu stanovenou v závislosti na množství roztoku, přičemž dovozuje, 
že předmětnému zdravotnickému prostředku nelze stanovit úhradu, pak odvolací orgán 
nemůže s tímto závěrem bez dalšího souhlasit. Pokud totiž ohlašovatel zdravotnického 
prostředku v rámci ohlášení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny s úhradou 
stanovenou podle objemu doloží, jaký je objem posuzované tekutiny (v případě skupiny 
01.02.11.01 roztoku) v jednom balení zdravotnického prostředku, je nutné se ztotožnit 
s názorem, že takovému zdravotnickému prostředku na základě této informace lze úhradu 
stanovit v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušuje 
a vrací věc Ústavu k novému projednání, přičemž Ústav musí přezkoumat, zda byl objem 
roztoku v balení předmětného zdravotnického prostředku ohlašovatelem doložen, a pokud 
dospěje k názoru, že se tak stalo, je povinen stanovit na základě takto určeného objemu 
roztoku zdravotnickému prostředku výši úhrady, dospěje-li ovšem k závěru, že jsou splněny i 
všechny ostatní zákonné podmínky pro zařazení zdravotnického prostředku do ohlašovatelem 
určené úhradové skupiny 01.02.11.01 přílohy č. 3 oddílu C tabulky č. 1 zákona (viz bod IV. 
tohoto rozhodnutí). 
 
2. Odvolatel dále namítá nesprávné poučení o odvolání, kdy poučení je mylně určeno k 
usnesení, nikoli k rozhodnutí, a obsahuje odvolací lhůtu v délce deseti namísto patnácti dnů. 
V tom odvolatel spatřuje porušení § 4 odst. 2 správního řádu. 
K tomu odvolací orgán uvádí, že námitka odvolatele je důvodná a Ústav skutečně 
v rozhodnutí uvedl chybně poučení, když odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 správního řádu 
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a Ústav chybně uvedl odkaz na ustanovení § 76 týkající 
se usnesení. Důsledkem chybného poučení je podle § 83 odst. 2 správního řádu prodloužení 
lhůty pro podání odvolání na 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, jelikož opravné usnesení 
ve věci nebylo Ústavem vydáno. Nejedná se však o vadu vedoucí ke zrušení rozhodnutí. 
 
3. V závěru odvolatel napadá způsob vedení spisu na základě nahlížení do něj dne 12. 2. 
2020. V předloženém spisu dle odvolatele chybí záznam o oprávněné úřední osobě dle § 15 
odst. 4 správního řádu a dále spis neobsahoval soupis všech svých součástí dle § 17 
správního řádu. Jako příklad uvádí Finální hodnotící zprávu ze dne 30. 10. 2019, kdy podle 
odvolatele ze soupisu není zjevné, kde se nachází a odvolateli není zjevná její povaha, tedy 
zda jde o přílohu usnesení, či o samostatnou písemnost. Odvolatel na základě těchto 
skutečností namítá, že v důsledku zmatečného vedení spisu neměl dostatečnou možnost na 
zjištění všech informací v rámci správního řízení. 
K tomu odvolací orgán uvádí, že v případě chybějícího záznamu o oprávněné úřední osobě 
neshledává na straně Ústavu pochybení, jelikož oprávněná úřední osoba je uvedena na 
každé Ústavem vyhotovené písemnosti a je tak nutné dovodit, že o této skutečnosti je 
v souladu s § 15 odst. 4 správního řádu uveden záznam ve spisu. Pokud jde o zmatečné 
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vedení spisu, odvolací orgán považuje námitku odvolatele za příliš obecnou. Aby mohlo jít o 
podstatnou vadu řízení, musel by odvolatel doložit, jaká písemnost, jejíž obsah měl vliv na 
obsah napadeného rozhodnutí, ve spisu v době jeho nahlížení měla být založena a nebyla. To 
odvolatel neučinil, jím namítanou nemožnost seznámit se se všemi informacemi relevantními 
pro průběh řízení proto nelze považovat za podstatnou vadu řízení, která mohla mít vliv na 
jeho správnost nebo zákonnost. 
 
4. Dne 13. 3. 2020 odvolatel v prodloužené lhůtě pro podání odvolání dle § 83 odst. 2 
správního řádu své odvolání doplnil. V doplnění namítá, že Oznámení o zahájení správního 
řízení o nezařazení zdravotnického prostředku do ohlašovatelem určené úhradové skupiny 
vedené pod č. j. sukls277952/2019 mělo být vyvěšeno na úřední desce ve lhůtě 15 dní podle 
§ 144 odst. 2 správního řádu. Jako příklad zasílá dokument vydaný jiným oddělením Ústavu 
podle části šesté zákona, ve kterém je lhůta podle § 144 odst. 2 správního řádu obsažena. 
K tomu odvolací orgán uvádí, že uvedená námitka není důvodná, jelikož odvolatelem citovaná 
podmínka vyplývá pro řízení podle části šesté zákona z ustanovení § 39g odst. 7 zákona, 
podle kterého se v řízení o stanovení nebo změně maximální ceny nebo výše a podmínek 
úhrady použijí ustanovení správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků. Jak ze 
systematického zařazení tohoto ustanovení, tak z toho, že u zdravotnických prostředků se 
podle části sedmé vůbec taková řízení nevedou, je zřejmé, že se toto ustanovení neuplatní na 
řízení podle části sedmé, a tedy ani na řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí. 
Jelikož přímo podle správního řádu se § 144 odst. 2 správního řádu uplatní jen na řízení 
s více než třiceti účastníky, nelze toto ustanovení na řízení, v němž bylo vydáno napadené 
rozhodnutí, aplikovat ani podle správního řádu. 
 

IV. 
 

Odvolací orgán je podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu povinen přezkoumat 
napadené rozhodnutí z hlediska jeho souladu s právními předpisy i nad rámec odvolacích 
námitek. 
 
Při tomto přezkoumání dospěl odvolací orgán k závěru, že přezkoumávané rozhodnutí není 
v souladu se zákonným vymezením úhradové skupiny 01.02.11.01. Uvedená úhradová 
skupina je systematicky zařazena v rámci kategorizačního stromu ve skupinách 01 krycí 
zdravotnické prostředky, 01.02 zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran, 01.02.11 čistící 
roztoky aktivní. Vlhké hojení ran přichází v úvahu pouze u tzv. otevřených ran, u ran 
uzavřených (tzn. u traumatizace vnitřních tkání bez poškození pokožky) tento způsob ošetření 
nepředstavuje efektivní léčbu, taková zranění se léčí kompresivní terapií, znehybněním a 
elevací postiženého místa, je-li možná, a v obzvláště závažných případech chirurgicky.  
Odvolací orgán v tomto kontextu upozorňuje především na v návodu k použití k předmětnému 
zdravotnickému prostředku v sekci Obecné bezpečnostní pokyny uvedené upozornění 
„určeno pro použití pouze na neporušenou kůži a sliznice“. Přestože v obecné rovině lze 
konstatovat, že zdravotnické prostředky s obsahem účinné látky polyhexanidu lze podle 
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aktuálních vědeckých poznatků používat při splnění dalších podmínek pro léčbu otevřených 
ran, je nutné vycházet ze skutečnosti, že sám výrobce v případě předmětného zdravotnického 
prostředku toto použití výslovně vyloučil. Ústav se přitom v prvním stupni v rozhodnutí o 
nezařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny vůbec nezabýval tím, zda lze 
předmětný zdravotnický prostředek použít i pro tzv. vlhké hojení ran, tzn. při léčbě otevřených 
ran. Z tohoto důvodu se odvolací orgán přiklonil k závěru, že napadené rozhodnutí je nutné 
zrušit pro nesprávné právní posouzení a pro nepřezkoumatelnost a vrátit věc Ústavu 
k dalšímu projednání, přičemž Ústav musí v rámci své další činnosti uvedenou otázku náležitě 
posoudit. 

 
Při tomto přezkoumání dále odvolací orgán dospěl k závěru, že Ústav měl před předložením 
věci odvolacímu orgánu vyřídit žádost o prominutí zmeškání úkonu, kterou odvolatel učinil ve 
stejném podání, kterým bylo učiněno odvolání proti napadenému rozhodnutí. K této žádosti 
odvolatel v souladu s § 41 odst. 2 správního řádu připojil také vyjádření k Finální hodnotící 
zprávě, v němž vytýká za prvé skutečnost, že se Ústav v této zprávě nijak nevypořádal s jeho 
vyjádřením ze dne 29. 10. 2019, za druhé pak chybně uvedené datum zahájení řízení 
obdobně bodu 1 výše. Ani sám odvolatel přitom tuto část podání neoznačil jako součást 
odvolání, ani ji jako součást odvolání nelze posoudit z hlediska jejího obsahu, přičemž o 
žádosti o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 6 správního řádu rozhoduje usnesením 
správní orgán, který v době podání této žádosti vede řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
Ústav se s uvedeným vyjádřením argumentačně vypořádal v napadeném rozhodnutí, a že 
chybně uvedené datum představuje vadu řízení, která nemá vliv na jeho zákonnost, se 
nicméně nejedná o vadu řízení, která by měla vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. 
 

V. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností a ve spise shromážděných podkladů 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. 
 

 

          
    

     
 Mgr. Pavlína Žílová v. r. 

ředitelka odboru regulace cen a úhrad 
 
Rozdělovník: 
Na úřední desku 
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