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Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 9. září 2020 
Č. j.: MZDR 27907/2020-2/OLZP 

Zn.: L67/2020 
Ke sp. zn.: SUKLS109849/2020 

*MZDRX01B0GK2* 
MZDRX01B0GK2 

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, ve správním 
řízení, jehož účastníky jsou: 

 

 Mylan Ireland Limited  
se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
IČO: 499501  

zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o. 
se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, IČO: 034 81 778 

 
 Actavis Group PTC ehf., 

se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika, IČO: 640706-
310 

zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 256 29 646 

 
 SANDOZ s.r.o., 

se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 416 92 861 
 

 G. L. Pharma GmbH 
se sídlem Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakouská republika, IČO: HRB42243 

zastoupena: G. L. Pharma Czechia s.r.o. 
se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČO: 241 21 754 

 
 

 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 46505164 
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zastoupena: Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, IČO: 047 27 339 

 
 Grünenthal GmbH, 

se sídlem Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen, Spolková republika Německo, DE121737755 
 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 476 72 234 

 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 471 14 321 

 

 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 476 73 036 

 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 471 14 975 

 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 463 54 182 

 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 471 14 304 

 
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: 411 97 518 

 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení,  

Mylan Ireland Limited, se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, 
Dublin 13, Irsko, IČO: 499501, zastoupeného: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., se sídlem 
Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, IČO: 034 81 778 
(dále jen „odvolatel“ nebo „účastník řízení“) 
 

proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 2. 6. 2020, 
sp. zn. SUKLS109849/2020, č. j. sukl136946/2020, o prodloužení lhůty pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů (dále jen „napadené usnesení“), vydanému v řízení o hloubkové 
revizi systému maximálních cen léčivých přípravků náležejících od referenční skupiny 
č. 78/2 – silné opioidy, transderm. aplikace, tj.: 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu:  

0235234  BUPRENORFIN MYLAN  35MCG/H TDR EMP 5  

0235236  BUPRENORFIN MYLAN  35MCG/H TDR EMP 10  

0235241  BUPRENORFIN MYLAN  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0235243  BUPRENORFIN MYLAN  52,5MCG/H TDR EMP 10  

0235248  BUPRENORFIN MYLAN  70MCG/H TDR EMP 5  

0235250  BUPRENORFIN MYLAN  70MCG/H TDR EMP 10  

0192999  BUPRENORPHINE ACTAVIS  35MCG/H TDR EMP 5  

0198016  BUPRENORPHINE ACTAVIS  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0198022  BUPRENORPHINE ACTAVIS  70MCG/H TDR EMP 5  

0120185  BUPRENORPHINE SANDOZ  35MCG/H TDR EMP 5  

0124957  BUPRENORPHINE SANDOZ  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0125830  BUPRENORPHINE SANDOZ  70MCG/H TDR EMP 5  

0135016  BUPRETEC  35MCG/H TDR EMP 5  

0135022  BUPRETEC  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0135028  BUPRETEC  70MCG/H TDR EMP 5  

0212275  NOPREX 35 MIKROGRAMŮ/H 
TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST  

35MCG/H TDR EMP 5  

0212281  NOPREX 52,5 MIKROGRAMŮ/H 
TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST  

52,5MCG/H TDR EMP 5  

0042755  TRANSTEC  35MCG/H TDR EMP 5  

0042758  TRANSTEC  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0042761  TRANSTEC  70MCG/H TDR EMP 5 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t a k t o: 

 

podle ustanovení §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá 
a napadené usnesení  se potvrzuje.  

 

 

 

 



 

 

Str. 4 z 8 

 

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 4. 5. 2020 vydal Ústav oznámení o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen 
předmětných léčivých přípravků, ve kterém informoval účastníka řízení, že správní řízení bude 
zahájeno uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Ústavu. 
Správní řízení tak bylo zahájeno dne 20. 5. 2020. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“) stanovuje v ustanovení § 39g odst. 5, že účastníci mohou navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy do 15 dní od zahájení správního řízení. Lhůta 15 dnů tak měla skončit dne 
4. 6. 2020. 

Teprve dne 2. 6. 2020 byly do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení 
maximální ceny. Vzhledem k této skutečnosti vydal Ústav téhož dne napadené usnesení, ve 
kterém rozhodl tak, že  

„Ústav (…) prodlužuje ve správním řízení o hloubkové revizi systému maximálních cen (…) 
lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanovenou dle ustanovení 
§ 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to pro všechny účastníky řízení (…) 
do 17. 6. 2020.“ 

Napadené usnesení bylo odvolateli doručeno dne 7. 6. 2020. 

 

II. 

Odvolání 

Dne 22. 6. 2020 obdržel Ústav proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání uplynula dne 
22. 6. 2020. Odvolání tedy bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené usnesení v celém 
jeho rozsahu pro jeho nezákonnost, považuje prodlouženou lhůtu stanovenou pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů za nezákonnou a požaduje, aby odvolací orgán napadené 
usnesení zrušil a věc vrátil orgánu prvního stupně k novému rozhodnutí. 

Odvolatel je ve vztahu k předmětným přípravkům  

kód SÚKL: název: doplněk názvu:  

0235234  BUPRENORFIN MYLAN  35MCG/H TDR EMP 5  

0235236  BUPRENORFIN MYLAN  35MCG/H TDR EMP 10  

0235241  BUPRENORFIN MYLAN  52,5MCG/H TDR EMP 5  

0235243  BUPRENORFIN MYLAN  52,5MCG/H TDR EMP 10  
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0235248  BUPRENORFIN MYLAN  70MCG/H TDR EMP 5  

0235250  BUPRENORFIN MYLAN  70MCG/H TDR EMP 10  

držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků.  

Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení 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 odvolací námitky 

 

Odvolatel ve svém odvolání uvádí, že usiluje o ověření cenové reference založené do spisu 
Ústavem dne 2.6.2020, což vyžaduje komunikaci s mateřskou společností a s jednotlivými 
pobočkami v zemích referenčního koše. S ohledem na paralelně probíhající další revize 
maximálních cen odvolatele je množství dat k ověření poměrně rozsáhlé a vyžaduje si větší 
časové nároky, což platí i pro opatření relevantních důkazů. V důsledku doznívající 
koronavirové pandemie je navíc spolupráce a komunikace subjektů v rámci koncernu Mylan 
oproti běžnému stavu výrazně ztížena a běžné procesy vyžadují podstatně více času 
než obvykle, takže odvolatel není schopen ověřit cenové reference a opatřit případné důkazy 
o cenách ve lhůtě stanovené Ústavem.  

Odvolatel je přesvědčen, že v daném případě je stanovená lhůta s ohledem na doznívající 
pandemickou situaci nepřiměřeně krátká, což ohrožuje jeho právo na řádné projednání věci. 
Jak potvrzuje i judikatura (např. rozsudek KS Praha ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 46 A 103/2013-
42 a na něj navazující rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 46 a 103/2013), je správní 
orgán povinen dbát na to, aby délka stanovené lhůty účastníkům umožnila v souladu s § 4 
odst. 4 správního řádu z roku 2004 uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.  

Odvolatel tvrdí, že v daném případě měla být Ústavem lhůta stanovena tak, aby reflektovala 
skutečnost právě doznívající koronavirové pandemie, která mnoho běžných procesů a postupů 
naprosto zásadně zpomalila, či případně zcela zastavila. Ústav nicméně i přesto začal 
zahajovat revize maximálních cen a stanovovat lhůty k předkládání návrhů a důkazů 
způsobem, který tyto okolnosti prakticky celosvětového restartu vůbec nereflektuje.  

Odvolatel dále uvádí, že to, že má koronavirová pandemie reálný dopad i do cenových 
a úhradových řízení, je patrné i v tomto konkrétním případě. Ústavem zjištěné a do spisu 
založené cenové reference k přípravkům odkazují na ceny zjištěné dne 21.5.2020 v Itálii, což 
je, jak známo, jedna z nejvíce postižených zemí v Evropě s téměř 240.000 případů koronaviru 
a se smrtností, která se ještě v období kolem 20.5.2020 pohybovala kolem 20 procent. 
V té době v Itálii rovněž stále platila významná omezení pohybu osob a provozu prakticky 
všech sektorů. Lze tak říci, že zatímco v jarních měsících tohoto roku byla komunikace 
odvolatele s pobočkou v Itálii (ale i dalších podobně zasažených zemích) téměř paralyzována, 
v současných dnech trpí tato komunikace extrémem zcela opačným spočívajícím 
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v požadavcích na ověření velkého množství dat. To opět zpomaluje reakční dobu odvolatele 
v cenových a úhradových řízeních a vytváří enormní tlak na přiměřenost lhůt v jednotlivých 
řízeních. V důsledku nepřiměřeně krátké lhůty tak odvolatel může být nikoli svou vinou 
vystaven nepříznivým dopadům v daných řízeních, což je stav, jehož vzniku by měl správní 
orgán v rámci principů dobré správy předcházet.  

Odvolatel závěrem dodává, že s ohledem na všechny tyto všeobecně známé okolnosti 
považuje intenzívní zahajování revizí maximálních cen ze strany Ústavu v období koronavirové 
pandemie za minimálně velmi nešťastný krok, který je navíc v předmětném případě 
doprovázen stanovením lhůty k předkládání návrhů a důkazů v délce 15 dní. Odvolatel 
nerozporuje, že za běžných okolností může být taková lhůta považována obecně 
za dostatečnou. Odvolatel však zásadně nesouhlasí s tím, že za daných okolností doznívající 
celosvětové paralýzy mohou být na lhůty aplikována stejná měřítka jako za běžného stavu. 

 

K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Dle ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že „Účastníci 
řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu 
Ústav může usnesením prodloužit.“ Jak již je výše uvedeno, lhůta pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů v předmětném správním řízení by uplynula dne 4. 6. 2020. Ústav 
napadeným usnesením prodloužil lhůtu do 17. 6. 2020. 

Lhůta pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů je s ohledem na délku správního řízení 
zákonem stanovena. Otázka přiměřenosti lhůty je věcí uvážení správního orgánu, které je ale 
limitováno zákonnými kritérii. Při určení lhůty musí správní orgán zvážit, zda stanovením lhůty 
nebude ohrožen účel řízení. Ministerstvo upozorňuje, že bez náležitého důvodu by nadměrné 
prodlužování lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů, s ohledem na lhůtu 
pro vydání meritorního rozhodnutí v řízení nebylo vhodné. Ústav také v souladu se svou 
ustálenou rozhodovací praxí konzistentně lhůtu prodlužuje tak, aby všichni účastníci řízení 
měli možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 15 dní od vložení cenových 
referencí. Nejinak tomu bylo i v případě předmětného správního řízení.  

Ministerstvo dodává, že ustanovení § 39g odst.  5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
v žádném případě Ústavu neukládá povinnost lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů prodlužovat.  

Ministerstvo dále uvádí, že z jeho vlastní činnosti je mu známo, že zákonem stanovená lhůta 
v délce patnácti dnů pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů nečiní v praxi problémy, 
účastníci řízení jsou schopni lhůtu dodržovat a předkládat v rámci ní podklady.  

Ministerstvo si je vědomo obtíží, které s sebou nesl vyhlášený nouzový stav (v období 
od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020). Podle stanoviska Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt 
v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu ze dne 19. 3. 2020 mohlo být trvání 
nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu dle ustanovení § 41 
odst. 4 správního řádu, protože krizová opatření mohla omezit možnost učinit úkon 
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v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob. Ministerstvo vnitra však zdůraznilo, 
že je vždy nutné individuální posouzení případu, kdy bude na místě prominutí zmeškání úkonu 
v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba by dostavením ke správnímu 
orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy, přičemž důvodem pro 
prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání poštou. 
Naproti tomu v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon 
mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro 
prominutí zmeškání úkonu. 

V každém případě je však nutná určitá procesní aktivita účastníka řízení, pokud se ho výše 
popsaná situace mohla týkat. V daném případě však odvolatel nepožádal o prominutí 
zmeškání úkonu, ani nepožádal ještě před jejím uplynutím o přiměřené prodloužení stanovené 
lhůty, a ministerstvo tak postup Ústavu v daném případě považuje za správný a zcela souladný 
se zákonem.  

Ministerstvo k tomu dodává, že právní orgán může na žádost účastníka přiměřeně prodloužit 
stanovenou lhůtu (srov. § 39 odst. 2 správního řádu). Jestliže měl odvolatel důvod se 
domnívat, že ve stanovené lhůtě nebude schopen potřebné podklady shromáždit, mohl Ústav 
o prodloužení lhůty ve smyslu ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění sám požádat, a to s dostatečným časovým předstihem, tak aby byl Ústavu poskytnut 
dostatek prostoru na posouzení takové žádosti a eventuální rozhodnutí o prodloužení lhůty 
(srov. např. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
BOVA POLYGON, 2012, s. 444).  Ani v takovém případě by však Ústav nebyl striktně povinen 
této žádosti o prodloužení vyhovět a odvolatel by neměl na prodloužení lhůty právní nárok. 
V případě žádostí o prodloužení lhůty, které nejsou zjevně obstrukcemi účastníků, Ústav těmto 
žádostem zpravidla vyhovuje a účastníkům řízení stanovené lhůty prodlužuje. Odvolateli tedy 
nic nebránilo vyhodnotit dostatečně dopředu časovou náročnost zpracování podkladů 
a s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty Ústav požádat o její prodloužení.  

Se zřetelem k již řečenému ministerstvo uzavírá, že prostor pro navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů v téže lhůtě, jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje 
všem subjektům v obdobném postavení, se odvolacímu orgánu jeví dostatečným. Ministerstvo 
neshledává v postupu Ústavu rozpor s právními předpisy, ani je nepovažuje za nesprávné, 
vzhledem k tomu, že účastníci předmětného správního řízení měli k dispozici téže prostředky 
a možnosti, jaké mívají i všichni ostatní účastníci řízení před Ústavem v obdobných případech 
– a to i během nouzového stavu, a o kterých má ministerstvo za to, že spolupráci a součinnost 
účastníků s Ústavem v dostatečné míře umožňují. 

V návaznosti na výše uvedené shledává ministerstvo tuto námitku odvolatele nedůvodnou.  

 

IV. 

 

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