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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“), 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, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  

*MZDRX0128KDM* 
MZDRX0128KDM 

 

 

 
 
 

                                                                                                      Praha 9. září 2020 
č. j.: MZDR 7176/2018-2/FAR 

zn.: L6/2018 
 k sp. zn.: SUKLS84024/2016 

 

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 
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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 
 
 sanofi-aventis groupe 
se sídlem 54 rue La Boetie, 75008 Paris, Francie, ev. č.: 403335938 
zastoupena: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 44848200 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 15 Slezská 
Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem 
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 
České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všichni 
společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: 
Polní 331, Hostouň, (dále jen „odvolatel“), proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
(dále jen „Ústav“) ze dne 10. 1. 2018, č. j. sukl14104/2018, sp. zn. SUKLS84024/2016 (dále 
také jen „napadené rozhodnutí“), vydanému ve správním řízení o žádosti o změnu výše  
a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0193828 LYXUMIA 10MCG INJ SOL 1X3ML 

0193830 LYXUMIA 20MCG INJ SOL 2X3ML 

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

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

Podle  ust anovení  §  90  odst .  4  spr ávního  řádu ve  spo jen í   
s  ust anovením §  66  odst .  1  p ísm.  f )  spr ávního  řádu se  výr oky č .  1b) ,  
2b)  a  3b)  napadeného r oz hodnut í  ruš í  a  ř í z en í  se  v  t omto  roz sahu  
z ast avu je .  

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

I. 
 

Dne 16. 3. 2016 obdržel Ústav žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětných léčivých 
přípravků, podanou účastníkem řízení sanofi-aventis groupe, se sídlem 54 rue La Boetie, 
75008 Paris, Francie, ev. č.: 403335938 zastoupena: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 
846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 44848200 (dále jen „žadatel“). 
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Ústav vydal v daném správním řízení o žádosti o změnu výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění předmětných přípravků (dále jen „předmětné správním řízení“) 
vedené podle 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“), dne 10. 1. 2018 napadené rozhodnutí, 
ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
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 do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující 
inkretinový systém dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 7 a 8 
zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku nemění úhradu ze 
zdravotního pojištění, která zůstává stanovena ve výši 146,06 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) uvedenému 
léčivému přípravku nemění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, které 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 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, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) 
není dále hrazen.  
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím výrokem 
k výroku č. 1b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku výrokem 
navazujícím. 
 
b)  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 
v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění 
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uvedenému léčivému přípravku jednu další zvýšenou úhradu, která zůstává stanovena 
ve výši 375,61 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 
odst. 1 písm. b), § 34 odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu mění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění, které jsou nově stanoveny takto:  
 
V 
L/DIA 
P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 1) 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 lixisenatid dále hrazen;  
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir nebo inzulin glargin) v denní dávce alespoň 20 U po dobu 
alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu 
definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného 
vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná kombinace lixisenatidu 
s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena. 
  
2.  
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 do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující 
inkretinový systém dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 7 a 8 
zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku nemění úhradu ze 
zdravotního pojištění, která zůstává stanovena ve výši 584,26 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 odst. 1 
písm. b) a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. uvedenému léčivému přípravku nemění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, které zůstávají stanoveny takto: 
 
L/ DIA, END, INT 
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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 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, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) 
není dále hrazen.  
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím výrokem 
k výroku č. 2b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku výrokem 
navazujícím. 
 
b)  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 
v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění 
uvedenému léčivému přípravku jednu další zvýšenou úhradu, která zůstává stanovena 
ve výši 1 502,43 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 
odst. 1 písm. b), § 34 odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu mění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění, které jsou nově stanoveny takto:  
 
V 
L/DIA 
P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 1) 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 lixisenatid dále hrazen;  
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir nebo inzulin glargin) v denní dávce alespoň 20 U po dobu 
alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu 
definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného 
vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná kombinace lixisenatidu s 
bazálním analogem inzulinu není dále hrazena. 
 
3.  
a) zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

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



 

Str. 6 z 19 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující 
inkretinový systém dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 7 a 8 
zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku nemění úhradu ze 
zdravotního pojištění, která zůstává stanovena ve výši 438,19 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 
odst. 1 písm. b) a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. uvedenému léčivému přípravku 
nemění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, které 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 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, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) 
není dále hrazen.  
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 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)  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 
v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
uvedenému léčivému přípravku jednu další zvýšenou úhradu, která nově činí 1 126,83 
Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a 2, § 34 
odst. 1 písm. b), § 34 odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu mění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění, které jsou nově stanoveny takto:  
 
V 
L/DIA 
P: Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 1) 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 
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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;  
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir nebo inzulin glargin) v denní dávce alespoň 20 U po dobu 
alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu 
definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného 
vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná kombinace lixisenatidu 
s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena.“ 
 
Část napadeného rozhodnutí Ústavu nabyla právní moci dne 31. 1. 2018, a to v rozsahu 
výroků č. 1a), 2a) a 3a). 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 30. 1. 2018 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1b), 2b) a 3b) a domáhá se zrušení tohoto rozhodnutí v rozsahu 
napadených výroků a vrácení věci Ústavu k novému projednání.  
 

III. 
 

Ministerstvo zjistilo, že v průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu 
č. j. sukl97540/2019, sp. zn. SUKLS35897/2019 ze dne 24. 4. 2019 zrušena výše a podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění předmětným přípravkům LYXUMIA. Uvedené zrušující 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 5. 2019. Rozhodnutí je volně dostupné na adrese: 
http://www.sukl.cz/modules/procedures/detail.php?spzn=SUKLS35897%2F2019 
 
S ohledem na to, že předmětné přípravky již nemají stanovenou výši a podmínky 
úhrady, nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Předmětné přípravky jsou dále jediné 
přípravky, o kterých se vedlo předmětné správní řízení. Ministerstvo konstatuje, že vzhledem 
k uvedenému je zde důvod pro zastavení předmětného správní řízení v rozsahu napadených 
výroků (§ 66 odst. 1 písm. f) správního řádu). Z těchto důvodů odvolací orgán ve výroku tohoto 
rozhodnutí o odvolání ruší výroky č. 1b), 2b) a 3b) napadeného rozhodnutí a správní řízení 
v tomto rozsahu zastavuje. Podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu totiž platí, že 
„Jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení 
řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí 
o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.“ Tímto 
ustanovením je sledována zásada procesní ekonomie pro případy, kdy v odvolacím řízení 
nastane některý z důvodů pro zastavení řízení podle ustanovení § 66 správního řádu 
a odvolací správní orgán se tak již dále nezabývá meritem věci. Ze stejných důvodů může 
řízení zastavit již správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (srov. ustanovení 
§ 88 odst. 2 správního řádu). Pokud tedy odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, 
která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví. 
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(JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 503. ISBN 978-80-7400-607-4.)  
 
Ministerstvo současně se zastavením předmětného správního řízení ruší napadené 
rozhodnutí, neboť tak stanoví § 90 odst. 4 správního řádu. 
 

IV. 
 

Odvolací orgán dále posoudí napadené rozhodnutí i po stránce, zda jiné rozhodnutí 
odvolacího orgánu o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce 
účastníků (viz podmínka ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu).  
 
Odvolatel nesouhlasí se způsobem hodnocení nákladové efektivity v případě stanovení druhé 
zvýšené úhrady léčivých přípravků LYXUMIA. Odvolatel poukazuje na úhradu léčivého 
přípravku XULTOPHY, která byla stanovena ve správním řízení sp. zn. SUKLS90762/2015 
ve výši součtu úhrad volné kombinace liraglutid (dále také „Lira“) + inzulin. Již v námitce 
k hodnotící zprávě podané dne 29. 12. 2017 odvolatel upozorňoval na skutečnost, že 
v současné době jsou náklady na Lira ve fixní kombinaci inzulin degludek/liraglutid (dále také 
„IDeg/Lira“, LP XULTOPHY) vyšší než je úhrada monokomponentního Lira. Na základě 
zkrácené revize referenční skupiny č. 9/5, sp. zn. SUKLS262183/2016, byla snížena zvýšená 
úhrada lixisenatidu (dále též „Lixi“).  
 
Dle odvolatele nelze při hodnocení nákladové efektivity odkazovat na vyšší (nesníženou) 
úhradu IDeg/Lira. Hodnocení se má provádět vždy proti všem dostupným a hrazeným 
komparátorům, tj. i proti volné kombinaci inzulinu a léčiv z referenční skupiny č. 9/5, avšak toto 
srovnání Ústav neprovedl. Ústav odkázal pouze na srovnání s fixní kombinací a na tomto 
základě uvedl, že Lixi je nákladově efektivní intervencí. Odvolatel zastává názor, že je nutné 
hodnotit léčivé přípravky LYXUMIA v kombinaci s inzulinem nejméně proti Lira a inzulinu 
ve volné kombinaci. Odvolatel tak nesouhlasí s vypořádáním námitky uvedené na str. 11 a 12 
napadeného rozhodnutí a uvádí, že námitka směřuje proti druhému bodu indikačního 
omezení, kdy jde o současné použití bazálního analoga inzulinu a lixisenatidu. Vypořádání 
námitky Ústavem není, dle mínění odvolatele, pro uvedenou situaci relevantní.  
 
Ústav dále na straně 11 napadeného rozhodnutí uvádí, že „… monokomponentní léčivé 
přípravky s obsahem Lixi (LP LYXUMIA) a monokomponentní léčivé přípravky s obsahem Lira 
(LP VICTOZA) mají v současné době v otázce možností kombinační léčby stanoveny zcela 
shodné podmínky základní i zvýšené úhrady. Není proto zřejmé, proč by měly být léčivé 
přípravky s obsahem Lira (LP VICTOZA) považovány za hrazené v kombinaci s bazálním 
inzulinem a být tak možným komparátorem k prokázání nákladové efektivity léčivých přípravků 
s obsahem Lixi (LP LYXUMIA) za účelem stanovení úhrady v kombinaci s bazálním inzulinem. 
To by znamenalo, že na základě shodných podmínek úhrady jsou léčivé přípravky s obsahem 
Lira z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny již nyní a léčivé přípravky 
s obsahem Lixi nikoli.“  
 
Odvolatel k tomu uvádí, že současné podmínky další zvýšené úhrady uvedeného přípravku 
VICTOZA zní následovně: „Liraglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem 
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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 6,0 % dle 
IFCC a zároveň při obezitě II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 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.“ Dle odvolatele uvedené znění podmínek úhrady odpovídá prvnímu bodu podmínek 
úhrady přípravku LYXUMIA, proti kterému námitka nesměřovala. Odvolatel upozorňuje, že 
od počátku namítá proti souběžnému podávání Lixi s inzulinem. Podmínky další zvýšení 
úhrady Lira kombinaci s inzulinem neuvádějí.  
 
Odvolatel konstatuje, že Ústav na straně 18 napadeného rozhodnutí uvádí: „Z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění jsou gliptiny a agonisté GLP-1 receptoru hrazeny v kombinaci 
s MET, SU, TZD, a MET+SU.“ Z této citace jasně plyne, že srovnatelná terapie není hrazena 
v kombinaci s bazálním inzulinem, tak jak nově stanovil Ústav v napadeném rozhodnutí.  
 
Odvolatel namítá, že je pro úplné a správné hodnocení nákladové efektivity a řádné zkoumání 
navrhované změny nezbytné hodnotit nákladovou efektivitu ve všech parametrech, nikoli 
pouhým srovnáním nákladů, a to pouze s jedním komparátorem. V uvedeném případě má 
odvolatel za to, že nestačí hodnotit nákladovou efektivitu metodou analýzy minimalizace 
nákladů (dále také „CMA“), ale je nutné provést řádnou a úplnou analýzu nákladové efektivity. 
Odvolatel se tudíž nemůže ztotožnit s tím, jak se Ústav s touto námitkou vypořádal (str. 12 
napadeného rozhodnutí).  
 
Odvolatel namítá, že vzhledem k tomu, že na straně 16 až 18 napadeného rozhodnutí Ústav 
připouští, že účinnost a bezpečnost inhibitorů DPP4 (gliptiny) a agonistů GLP-1 receptoru 
(inkretiny) není shodná, měla být použita jiná metoda hodnocení nákladové efektivity než CMA 
právě z toho důvodu, aby při rozšíření podmínek úhrady o současné použití léčiva z referenční 
skupiny č. 9/5 s bazálním inzulinem byla bez pochyb prokázána nákladová efektivita. Místo 
toho Ústav sám zvolil metodu CMA proti komparátoru fixní kombinace.  
 
Odvolatel namítá, že pokud Ústav vycházel z předpokladu, že by mohl být použit liraglutid, 
resp. lixisenatid ve volné kombinaci s inzulinem, pak je třeba hodnotit nákladovou efektivitu 
takové kombinace. Dále uvedl, že po zkrácené revizi vedené pod sp. zn. SUKLS209805/2017 
klesla úhrada přípravků z referenční skupiny č. 9/5, a tedy se změnil i poměr mezi náklady 
a přínosy, a to jak pro Lira, tak pro Lixi stejně. To však neplatí pro fixní kombinaci obsaženou 
v přípravku XULTOPHY, kterou Ústav pro stanovení výše a podmínek úhrady vzal jako 
komparátor.  
 
Odvolatel upozornil, že ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS90762/2015 s léčivým 
přípravkem XULTOPHY navrhoval držitel rozhodnutí o registraci pro stanovení úhrady nižší 
částku, než odpovídala cenovým referencím. Stanovená částka odpovídala součtu úhrad 
léčiva zařazeného do referenční skupiny č. 9/5 a bazálního analoga inzulínu. Ústav přínosy 
a náklady hodnotil podle předloženého CORE Diabetes Modelu, kde hodnotil přínos pomocí 



 

Str. 10 z 19 

dosažených QALY. Na základě tohoto hodnocení prokazujícího přínos a dále na podkladě 
žádosti držitele o uvedenou výši úhrady vyhodnotil Ústav fixní kombinaci jako nákladově 
efektivní a stanovil pro tuto kombinaci výši a podmínky úhrady, přičemž výše úhrady byla 
kalkulována tak, aby náklady nepřevýšily tehdejší náklady na monokomponentní přípravky. 
V případě Lixi však Ústav vzal fixní kombinaci bez ohledu na průběh stanovení úhrady jako 
jediný komparátor, přestože sám uvádí, že Lixi se od Lira odlišuje a pouhým srovnáním 
nákladů tak stanovil nákladovou efektivitu pro volnou kombinaci s inzulinem, a to i přes 
skutečnost, že držitel předložil tentýž typ modelu, tedy CORE Diabetes Model, jako v případě 
léčivého přípravku XULTOPHY. V předmětném řízení však Ústav zvolený způsob hodnocení 
odmítl a sám přistoupil k hodnocení nákladové efektivity pomocí CMA.  
 
Odvolatel namítá, že z výše popsaných důvodů považuje zvolený postup Ústavu za metodicky 
chybný. Tímto postupem není zajištěno stanovení úhrady v efektivní výši pro systém 
zdravotního pojištění. Přes námitky plátců Ústav svůj postup nezměnil a vypořádal je 
nesprávně a nepřesně. Odvolatel trvá na tom, že rozšíření podmínek úhrady předmětných 
přípravků s obsahem léčivé látky lixisenatid o bod 2) indikačního omezení ve druhé zvýšené 
úhradě není doloženo relevantním zhodnocením nákladové efektivity. Na základě Ústavem 
provedené CMA nelze mít nákladovou efektivitu za prokázanou. 
 
Ministerstvo k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán předně uvádí, k jaké došlo změně podmínek úhrady předmětných přípravků. 
Vydáním napadeného rozhodnutí došlo k rozšíření podmínek jedné další zvýšené úhrady 
na základě podání žadatele, založeném Ústavem do spisové dokumentace dne 8. 9. 2017 pod 
č. j. sukl225618/2017, kterým upřesnil a doplnil svoji žádost o změnu obsahu podání ze dne 
9. 8. 2017, resp. 21. 8. 2017. Žadatel uvedl, že v probíhajícím správním řízení nadále 
požaduje pouze rozšíření indikačního omezení další zvýšené úhrady o bod 2). 
 
V době před vydáním napadeného rozhodnutí byly podmínky jedné další zvýšené úhrady 
ze zdravotního pojištění léčivého přípravku LYXUMIA na základě předběžně vykonatelného 
rozhodnutí ze správního řízení o zkrácené revizi úhrad referenční skupiny č. 9/5, 
sp. zn. SUKLS209805/2017, stanoveny takto: 
„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.“ 
 
Napadeným rozhodnutím jsou podmínky jedné další zvýšené úhrady nově stanoveny takto: 
„Lixisenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 1) 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 
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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;  
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir nebo inzulin glargin) v denní dávce alespoň 20 U po dobu 
alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci 
diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému 
zlepšení kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez 
současného vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná kombinace 
lixisenatidu s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena.“ 
 
Odvolací orgán dále uvádí uplatněný postup Ústavu při posouzení žadatelem předloženého 
hodnocení nákladové efektivity předmětných přípravků.  
 
Spolu s žádostí o změnu obsahu podání ve vztahu k požadavku na rozšíření podmínek jedné 
další zvýšené úhrady ze dne 9. 8. 2017, založenou do spisové dokumentace pod 
č. j. sukl195558/2017, předložil žadatel také hodnocení nákladové efektivity metodou analýzy 
minimalizace nákladů (CMA) pro volnou kombinaci bazální inzulinový analog IDeg + Lixi 
(LYXUMIA) oproti fixní kombinaci IDeg/Lira (XULTOPHY) a analýzu dopadu na rozpočet 
(viz. ustanovení § 39i odst. 5 ve spojení s § 39f odst. 6 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.), které 
Ústav následně v souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. 
posoudil. 
 
Ústav nesouhlasil s uvažovanými scénáři podávané denní dávky bazálního inzulinu 
v žadatelem předložené CMA ze dne 9. 8. 2017 a přistoupil k vlastnímu přepočtu této denní 
dávky v předložené CMA a následnému přepočtu analýzy dopadu na rozpočet, což Ústav 
uvedl na stranách 33 až 37 napadeného rozhodnutí v části odůvodnění uvádějící hodnocení 
nákladové efektivity a dopadu na rozpočet. Odvolací orgán v této souvislosti konkrétně cituje 
ze str. 35 a násl. napadeného rozhodnutí: „V prvním scénáři analýzy minimalizace nákladů 
(CMA) žadatel uvažoval denní dávku fixní kombinace IDeg/Lira (přípravek XULTOPHY) 40 U, 
denní dávku bazálního inzulinového analoga 40 U a denní dávku Lixi 0,0200 mg, ve druhém 
scénáři byla uvažována denní dávka fixní kombinace IDeg/Lira 30 U, denní dávka bazálního 
inzulinového analoga 30 U a denní dávka Lixi 0,0200 mg.  
Ústav přistoupil k vlastnímu přepočtu CMA i dopadu na rozpočet (viz níže). Ústav při kalkulaci 
nákladů na den terapie léčivým přípravkem XULTOPHY použil dávku 33,3333 U předmětného 
léčivého přípravku, neboť tato dávka obsahuje 1,2 mg Lira, což je množství Lira odpovídající 
výši stanovené ODTD této léčivé látky. Při kalkulaci nákladů na den terapie volnou kombinací 
IGlar [inzulin glargin (dále také „IGlar“); pozn. odvolacího orgánu] (resp. IDet) [inzulin detemir 
(dále také „IDet“); pozn. odvolacího orgánu] + Lixi ústav sečetl náklady na 0,0200 mg Lixi, což 
je dávka odpovídající stanovené ODTD Lixi, a náklady na 33,3333 U IGlar (IDet), což je dávka 
IGlar (IDet) odpovídající dávce IDeg obsažené ve 33,3333 U léčivého přípravku XULTOPHY. 
Ústav vycházel z úhrad na úrovni pro konečného spotřebitele dle SCAU171201 (shodně také 
ve SCAU 180101) a v případě léčivého přípravku LYXUMIA z úhrady na úrovni pro konečného 
spotřebitele vycházející z jádrové úhrady stanovené v tomto správním řízení. …“ 
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Ústavem takto zjištěné náklady na den terapie volnou kombinací bazální analog inzulinu IGlar 
(léčivý přípravek LANTUS) + Lixi v režimu zvýšené úhrady jsou nižší než náklady na den 
terapie léčivým přípravkem XULTOPHY (103,08 Kč vs. 121,63 Kč) a existuje předpoklad, 
že skupina pacientů v současné době léčena fixní kombinací bazálního inzulinu a agonisty 
GLP- 1 (léčivý přípravek XULTOPHY) bude následně léčena volnou kombinací bazálního 
inzulinu a léčivým přípravkem LYXUMIA. Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že 
Ústav v napadeném rozhodnutí na straně 37 provádí opravu kalkulace počtu pacientů oproti 
žadatelem předložené analýze za 1. až 5. rok léčených předmětnými přípravky a vyčíslení 
předpokládané úspory z prostředků zdravotního pojištění, v porovnání s léčivým přípravkem 
XULTOPHY. 
 
Co se týče námitky odvolatele na volbu komparátoru, tj. léčivého přípravku XULTOPHY, 
odvolací orgán uvádí následující. 
 
Dle ustanovení § 15 odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění je nákladová efektivita 
hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků 
zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. Volná kombinace léčivých 
přípravků s obsahem agonisty GLP-1 a bazálním inzulinem nebyla v rozhodné době hrazena 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a proto nemůže vstoupit do analýzy nákladové 
efektivity metodou CMA jako komparátor. Léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny 
č. 9/5, např. léčivé přípravky VICTOZA s obsahem léčivé látky liraglutid či TRULICITY 
s obsahem léčivé látky dulaglutid, neměly stanovenou úhradu pro kombinaci s bazálním 
analogem inzulinu, a proto nelze uvažovat hodnocení léčivých přípravků LYXUMIA ve volné 
kombinaci s bazálním inzulinem nejméně proti liraglutidu (VICTOZA) a bazálního inzulinu ve 
volné kombinaci za možné pomocí metody CMA. 
 
Ústav tak akceptoval jako jediný komparátor léčivý přípravek XULTOPHY, jakožto jediný 
léčivý přípravek v rozhodné době hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
a s indikačním omezením ve shodném znění, jako navrhované indikační omezení jedné 
další zvýšené úhrady bod 2) pro léčivý přípravek LYXUMIA, a to u pacientů selhávajících 
na léčbě kombinací alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním analogem inzulinu 
(inzulin glargin nebo inzulin detemir) v denní dávce alespoň 20 U.  
 
Léčivý přípravek XULTOPHY obsahuje fixní kombinaci dlouhodobě působícího inzulinového 
analoga IDeg a agonisty GLP-1 receptoru Lira. Z rozhodnutí sp. zn. SUKLS90762/2015 
o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého 
přípravku XULTOPHY odvolací orgán cituje: „Ústav s ohledem na obdobnou účinnost, 
bezpečnost a obdobné klinické použití považuje léčivé přípravky s obsahem IDeg za v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné s léčivými přípravky s obsahem inzulinu glarginu a inzulinu detemiru 
z referenční skupiny č. 8/2.“ Léčivé přípravky s obsahem Lira a Lixi byly v předchozích 
správních řízeních sp. zn. SUKLS61913/2013, sp. zn. SUKLS175856/2013, 
sp. zn. SUKLS61252/2015 a ve zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků náležejícími 
do referenční skupiny č. 9/5 sp. zn. SUKLS262183/2016 rovněž posouzeny jako terapeuticky 
zaměnitelné (obdobně účinné a bezpečné s obdobným použitím v klinické praxi) 
a pravomocně zařazeny do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující 
inkretinový systém. Na základě výše uvedeného lze považovat fixní kombinaci IDeg/Lira 
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a volnou kombinaci dlouhodobě působící inzulinový analog (IGlar, IDet) + Lixi za 
obdobně účinné a bezpečné. 
 
Odvolací orgán proto uvádí, že mu na základě spisové dokumentace (důkazy Ústavu vložené 
do spisu pod č. j. sukl380959/2017) nejsou známy žádné významné rozdíly v účinnosti, 
bezpečnosti a klinickém využití mezi fixní kombinací a volnou kombinací bazálního inzulinu 
a agonisty GLP-1, a proto shledává volbu léčivého přípravku XULTOPHY jako komparátoru 
k volné kombinaci bazálního inzulinu a agonisty GLP-1 v souladu s ustanovením § 15 odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Názor odvolatele, že bylo nutné hodnotit předmětné přípravky v kombinaci s inzulinem oproti 
ostatním léčivým přípravkům s obsahem agonisty GLP-1 a inzulinu ve volné kombinaci je 
neopodstatněný, jelikož v průběhu předmětného správního řízení byla nalezena srovnatelná 
již hrazená terapie, a to léčivým přípravkem XULTOPHY.  
 
Výhradám odvolatele na volbu komparátoru tak nelze přisvědčit a námitka je tedy v této 
části nedůvodná. 
 
S výše uvedeným také souvisí námitka odvolatele týkající se provedení hodnocení nákladové 
efektivity s využitím metody CMA. Odvolatel je v této souvislosti toho názoru, že bylo namístě 
provést toto hodnocení jinou metodou s využitím CORE Diabetes Modelu srovnáním volné 
kombinace bazálního inzulinu s agonistou GLP-1 receptoru stejně tak, jako při hodnocení 
nákladové efektivity léčivého přípravku XULTOPHY ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS90762/2015. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. Dle metodiky Ústavu SP-CAU-028 pro „Postup pro 
posuzování analýzy nákladové efektivity“ (dále jen „metodika SP-CAU-028“), dostupné na 
http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-028, je srovnávanou intervencí (komparátorem) terapeutický 
postup, který je v terapii daného onemocnění cílové skupiny pacientů přijímán jako obvyklý 
pro dané stádium onemocnění a linii jeho léčby a je současně hrazen z prostředků 
zdravotního pojištění, což je v souladu s ustanovením § 15 odst. 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.  
 
Odvolací orgán připomíná již výše uvedené, že Ústav vyhodnotil fixní kombinaci IDeg/Lira 
(obsaženou v léčivém přípravku XULTOPHY) a volnou kombinaci dlouhodobě působícího 
inzulinového analoga (IGlar, IDet) + Lixi (léčivou látku lixisenatid obsaženou v předmětných 
přípravcích) za obdobně účinné a bezpečné, a je proto možné v analýze nákladové efektivity 
použít metodu CMA. Metodika Ústavu SP-CAU-028 k metodě analýzy minimalizace nákladů 
(CMA) uvádí následující: „Hodnotitel při volbě analýzy tohoto typu ověří, zda použití CMA 
odpovídá výše uvedenému postupu, tedy zda byla srovnatelnost diskutována a doložena, 
a zda lze skutečně přínosy v hlavních klinických parametrech považovat za srovnatelné. 
V případě, že srovnatelnost nebyla dostatečně dobře prokázána, nelze farmakoekonomické 
hodnocení v této metodice akceptovat. V takovém případě je vhodné použít metodu analýzy 
užitečnosti nákladů“ (dále jen „CUA“). Odvolací orgán uvádí, že Ústav tak považuje použití 
metody CMA za dostatečnou, pokud je využita v rámci hodnocení nákladové efektivity u terapií 
se srovnatelným terapeutickým účinkem.  
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Dle ustanovení § 15 odst. 8 věty druhé zákona č. 48/1997 Sb. mimo jiné platí, že „Nákladově 
efektivní jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný 
nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo 
zlepšení podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň 
srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém 
zdravotního pojištění …“. K prokázání nákladové efektivity v případě srovnatelného 
terapeutického účinku srovnávaných terapií v analýze nákladové efektivity postačuje použití 
metody CMA, jak je uvedeno výše. Není tak nezbytné k prokázání nákladové efektivity 
předmětných přípravků předložit analýzu nákladové efektivity provedenou pomocí metody 
CUA s využitím CORE Diabetes Modelu, jak se domnívá odvolatel. 
 
Odvolací orgán s ohledem na vše výše uvedené uzavírá, že část námitky odvolatele 
týkající se provedení hodnocení nákladové efektivity s využitím metody CMA je 
nedůvodná. 
 
K argumentu odvolatele, že u léčivého přípravku XULTOPHY byla prokázána nákladová 
efektivita pomocí CORE Diabetes Modelu, odvolací orgán uvádí následující.  
 
Ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS90762/2015 o stanovení maximální ceny 
a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění nepředmětnému léčivému přípravku 
XULTOPHY (v předmětném správním řízení zvolený jako komparátor pro předmětné přípravky 
v analýze nákladové efektivity) byla v hodnocení nákladové efektivity provedena modelace 
založená na výsledcích nepřímého srovnání fixní kombinace IDeg/Lira (léčivý přípravek 
XULTOPHY) oproti intenzifikovanému inzulinovému režimu (IGlargin + 3x denně IAspart), s 
využitím CORE Diabetes Modelu v metodě CUA s výstupy ve formě parametru přínosů QALY. 
Nákladová efektivita léčivého přípravku XULTOPHY tak byla prokázána srovnáním oproti 
terapii založené na současném podávání bazálního a prandiálního inzulinu. Tento způsob 
hodnocení nákladové efektivity léčivého přípravku XULTOPHY byl předložen z důvodu 
neexistence hrazené kombinace (fixní, tak volné) bazálního inzulinu s agonistou GLP-1 
receptoru v době vydání rozhodnutí Ústavu sp. zn. SUKLS90762/2015. V pravomocném 
správním řízení sp. zn. SUKLS90762/2015 byla prokázána nákladová efektivita léčivého 
přípravku XULTOPHY, který vstoupil do systému úhrad dne 1. 11. 2016, jak je možné zjistit ze 
Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního 
pojištění SCAU161101 dostupného na stránkách Ústavu. 
 
Z výše uvedené citace metodiky SP-CAU-028 je zřejmé, že při existenci srovnatelné 
a současně hrazené terapie léčivým přípravkem XULTOPHY, postačuje pak k prokázání 
nákladové efektivity předmětných přípravků hodnocení pomocí metody CMA, v níž byl zvolen 
jako komparátor právě léčivý přípravek XULTOPHY, podle nějž jsou navrženy podmínky 
úhrady bodu 2) druhé zvýšené úhrady.  
 
Odvolací orgán uvádí, že vstupem léčivého přípravku XULTOPHY do systému úhrad se stala 
analýza nákladové efektivity metodou CUA s využitím CORE Diabetes Modelu předmětných 
přípravků v předmětném správním řízení nadbytečnou a Ústav dle metodiky SP-CAU-028 tak 
mohl akceptovat hodnocení nákladové efektivity pomocí metody CMA. 
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Odkaz odvolatele na jiné správní řízení je s ohledem na výše uvedené irelevantní a tato 
část námitky je tedy nedůvodná.  
 
Odvolatel namítá, že vzhledem k tomu, že na straně 16 až 18 napadeného rozhodnutí Ústav 
připouští, že účinnost a bezpečnost inhibitorů DPP-4 (gliptiny) a agonistů GLP-1 receptoru 
(inkretiny) není shodná, měla být použita jiná metoda hodnocení nákladové efektivity než CMA 
právě z toho důvodu, aby při rozšíření podmínek jedné další zvýšené úhrady o současné 
použití léčiva z referenční skupiny č. 9/5 s bazálním inzulinem byla bez pochyb prokázána 
nákladová efektivita. Místo toho Ústav sám zvolil metodu CMA proti komparátoru fixní 
kombinace.  
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující.  
 
K prokázání nákladové efektivity byla použita Ústavem přepočítaná analýza minimalizace 
nákladů (CMA), předložená žadatelem dne 9. 8. 2017, neboť původně žadatelem dne 
16. 3. 2016 předložená analýza nákladové efektivity byla provedena oproti nesprávně 
zvoleným komparátorům. Jak je uvedeno výše podle ustanovení § 15 odst. 8 věty druhé 
zákona č. 48/1997 Sb. mimo jiné platí, že „Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, 
které … při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro 
systém zdravotního pojištění …“. Ústav na str. 12 napadeného rozhodnutí uvádí: „… Ústav 
uvádí, že na str. 15 HZ, odkázal na správní řízení sp. zn. SUKLS61913/2013 [7], 
sp. zn. SUKLS175856/2013 [8], sp. zn. SUKLS61252/2016 [19] 
a sp. zn. SUKLS262183/2016 [20], ve kterých byly léčivé přípravky s obsahem Lira a Lixi 
posouzeny jako obdobně účinné a bezpečné a pravomocně zařazeny do referenční 
skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém. Jelikož také 
léčivý přípravek s obsahem inzulinu degludeku (LP TRESIBA) byl ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS61342/2014 vyhodnocen jako obdobně účinný a bezpečný oproti léčivým 
přípravkům s obsahem inzulinu glarginu (dále též „IGlar“) a inzulinu detemiru (dále též 
„IDet“), akceptoval Ústav pro prokázání nákladové efektivity kombinační terapie Lixi + 
bazální inzulinový analog (IGlar nebo IDet) analýzu typu CMA oproti fixní kombinaci 
IDegLira (LP XULTOPHY).“ Odvolací orgán se s vypořádáním Ústavu ztotožňuje. Výše 
citované ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. nevyžaduje, aby terapeutický účinek 
porovnávaných léčebných postupů byl shodný, zcela tudíž postačí k posuzování nákladové 
efektivity, pokud je terapeutický účinek srovnatelný. Uvedená podmínka byla v daném případě 
splněna. K prokázání nákladové efektivity v případě srovnatelného terapeutického účinku 
porovnávaných terapií v analýze nákladové efektivity pak postačuje použití metody CMA. 
 
K odvolatelem namítané skutečnosti, že Ústav odmítl původní předloženou analýzu 
nákladové efektivity hodnocenou dle CORE Diabetes Modelu analýzou užitečnosti nákladů 
(CUA) a sám přistoupil k hodnocení nákladové efektivity pomocí CMA, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Původně předloženou analýzu nákladové efektivity zpracovanou podle metody CUA ze dne 
16. 3. 2016 nepovažoval Ústav za správně provedenou z toho důvodu, že předmětné 
přípravky byly hodnoceny oproti nesprávně zvoleným komparátorům. Ústav původně 
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předloženou analýzu zhodnotil na str. 33 až 35 napadeného rozhodnutí a odvolací orgán 
závěry Ústavu uvedené na těchto stranách napadeného rozhodnutí neshledal nijak vadnými. 
V rámci podání ze dne 9. 8. 2017 žadatel nově předložil analýzu nákladové efektivity metodou 
CMA. Ústav až poté přistoupil k vlastnímu přepočtu v kalkulaci nákladů na den terapie léčivým 
přípravkem XULTOPHY změnou výše jeho denní dávky, jak je uvedeno výše v části shrnující 
postup Ústavu při hodnocení nákladové efektivity předmětných přípravků. Ústavem uplatněný 
postup odvolací orgán neshledal nijak vadným. 
  
Odvolací orgán tak má za prokázané, že změnu metody (z CUA na CMA) při hodnocení 
nákladové efektivity neprovedl Ústav, ale CMA předložil žadatel. Námitku shledal 
odvolací orgán nedůvodnou.  
 
Odvolatel argumentuje, že po zkrácené revizi vedené pod sp. zn. SUKLS209805/2017 
s referenční skupinou č. 9/5 klesla úhrada léčivých přípravků s obsahem Lixi a Lira a změnil 
se tak jejich poměr mezi náklady a přínosy, což však neplatí pro fixní kombinaci IDeg/Lira 
obsaženou v léčivém přípravku XULTOPHY, se kterým zkrácená revize neproběhla. Přesto 
Ústav pro stanovení výše a podmínek úhrady předmětným přípravkům vzal jako komparátor 
léčivý přípravek XULTOPHY, jehož úhrada není snížená zkrácenou revizí. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Pro analýzu minimalizace nákladů byla použita aktuálně platná výše úhrady léčivého přípravku 
XULTOPHY, jakožto komparátoru s tím, že Ústav provedl vlastní přepočet CMA a kalkulaci 
nákladů na den terapie léčivým přípravkem XULTOPHY (viz str. 35 a násl. napadeného 
rozhodnutí). Základní a zvýšená úhrada (zvýšená úhrada je předmětem odvolání) 
předmětných přípravků LYXUMIA však byla stanovena podle základní, resp. zvýšené úhrady 
fixované v odvolatelem namítané zkrácené revizi sp. zn. SUKLS209805/2017, ve kterém byla 
základní i zvýšená úhrada léčivých přípravků náležejících do referenční skupiny č. 9/5 
snížena. Stanovení úhrady prostřednictvím fixované úhrady lze dokumentovat ze samotného 
napadeného rozhodnutí, a sice z výroků, kde je uvedeno ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (viz str. 2 až 5 a str. 11 napadeného rozhodnutí). 
Z právních předpisů nelze dovodit podmínku, aby proběhla zkrácená revize léčivého přípravku 
využitého jako komparátoru v analýze nákladové efektivity (v daném případě léčivého 
přípravku XULTOPHY). To, že proběhlo zkrácené revizní správní řízení 
sp. zn. SUKLS209805/2017 s referenční skupinou č. 9/5 (tj. s předmětnými přípravky), kdežto 
s léčivým přípravkem XULTOPHY nikoliv, nijak nevylučuje možnost využít v analýze 
nákladové efektivity jako komparátor léčivý přípravek XULTOPHY. Takový důvod k odmítnutí 
léčivého přípravku XULTOPHY jako komparátoru k předmětným přípravkům není podložen 
právními předpisy.   
 
Argumentaci odvolatele tak nelze přisvědčit. 
 
Odvolatel konstatuje, že Ústav na straně 18 napadeného rozhodnutí uvádí: „Z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění jsou gliptiny a agonisté GLP-1 receptoru hrazeny v kombinaci 
s MET, SU, TZD, a MET+SU.“, kdy z této citace plyne, že srovnatelná terapie není hrazena 
v kombinaci s bazálním inzulinem, tak jak nově stanovil Ústav v napadeném rozhodnutí.  
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Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Tato věta dále dokazuje, že Ústav nemohl akceptovat jako komparátor monokomponentní 
léčivé přípravky s obsahem agonisty GLP-1 receptoru, protože ve volné kombinaci s bazálním 
inzulínovým analogem nebyly hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jak je 
ostatně uvedeno výše, Ústav proto akceptoval jako komparátor hrazený léčivý přípravek 
XULTOPHY s obsahem fixní kombinace agonisty GLP-1 receptoru a bazálního 
inzulínového analoga, jelikož se jedná o srovnatelnou terapii pro stejnou skupinu 
pacientů jako v případě předmětným přípravkům nově stanovené podmínky jedné další 
zvýšené úhrady.  
 
Argumentace odvolatele tak vzhledem k výše uvedenému není přiléhavá. 
 
Odvolatel namítá, že nelze při hodnocení nákladové efektivity odkazovat na vyšší 
(nesníženou) úhradu IDeg/Lira. Hodnocení se má provádět vždy proti všem dostupným 
a hrazeným komparátorům, tj. i proti volné kombinaci inzulinu a léčiv z referenční skupiny 
č. 9/5, avšak toto srovnání Ústav neprovedl. Ústav odkázal pouze na srovnání s fixní 
kombinací a na tomto základě uvedl, že Lixi je nákladově efektivní intervencí. Odvolatel 
zastává názor, že je nutné hodnotit léčivé přípravky LYXUMIA v kombinaci s inzulinem 
nejméně proti Lira a inzulinu ve volné kombinaci.  
Ústav na str. 11 v prvním a druhém odstavci napadeného rozhodnutí k tomu uvádí:  
„K tomu Ústav ve shodě se svou argumentací uvedenou ve správním řízení o stanovení 
maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivému přípravku XULTOPHY, 
sp. zn. SUKLS90762/2015, uvádí, že dle indikačního omezení základní úhrady jsou analoga 
GLP-1 (včetně Lira) hrazena v dvojkombinaci s metforminem, sulfonylureou 
nebo thiazolidindionem a v trojkombinaci s metforminem a sulfonylureou. V režimu zvýšené 
úhrady jsou analoga GLP-1 dle indikačního omezení hrazena v trojkombinaci s metforminem 
a sulfonylureou. Indikační omezení základní ani zvýšené úhrady tedy kombinaci 
analoga  GLP-1 s inzulinem neuvádí. Nadto, analoga GLP-1 jsou z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění dle stanovených podmínek úhrady hrazena po selhání léčby perorálními 
antidiabetiky (dále též „PAD“), nikoli po selhání léčby kombinací PAD a inzulinu. Souběžnou 
terapii monokomponentními léčivými přípravky s obsahem dlouhodobě působícího 
inzulinového analoga a monokomponentními léčivými přípravky s obsahem analoga 
GLP-1 proto nelze jako komparátor uvažovat. [pozn. zvýrazněno odvolacím orgánem] 
Nadto Ústav uvádí, že právě teprve v tomto správním řízení stanovuje úhradu volné kombinaci 
agonisty GLP-1 receptoru (léčivý přípravek LYXUMIA s obsahem Lixi) a bazálního 
inzulinového analoga, a to pro skupinu pacientů selhávajících na léčbě kombinací alespoň 
jednoho perorálního antidiabetika s bazálním analogem inzulinu v denní dávce alespoň 20 U 
(podané po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními). Ústav dále 
upozorňuje, že monokomponentní léčivé přípravky s obsahem Lixi (LP LYXUMIA) 
a monokomponentní léčivé přípravky s obsahem Lira (LP VICTOZA) mají v současné době 
v otázce možností kombinační léčby stanoveny zcela shodné podmínky základní i zvýšené 
úhrady. Není proto zřejmé, proč by měly být léčivé přípravky s obsahem Lira (LP VICTOZA) 
považovány za hrazené v kombinaci s bazálním inzulinem a být tak možným komparátorem 
k prokázání nákladové efektivity léčivých přípravků s obsahem Lixi (LP LYXUMIA) za účelem 
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stanovení úhrady v kombinaci s bazálním inzulinem. To by znamenalo, že na základě 
shodných podmínek úhrady jsou léčivé přípravky s obsahem Lira z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění hrazeny již nyní a léčivé přípravky s obsahem Lixi nikoli.“ 
Odvolatel však nesouhlasí s vypořádáním námitky uvedené Ústavem na str. 11 a 12 
napadeného rozhodnutí a uvádí, že námitka směřuje proti druhému bodu indikačního 
omezení, kdy jde o současné použití bazálního analoga inzulinu a lixisenatidu. Vypořádání 
námitky Ústavem není, dle mínění odvolatele, pro uvedenou situaci relevantní.  
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující.  
 
Odvolací orgán ve výše uvedeném vypořádání Ústavu nespatřuje irelevantní argumentaci, 
neboť výše uvedený první odstavec argumentace Ústavu uvádí stav před vydáním 
napadeného rozhodnutí, jenž má zásadní vliv na skutečnost, proč nelze při rozšíření 
indikačního omezení zvýšené úhrady předmětných přípravků jako komparátor v hodnocení 
nákladové efektivity uvažovat léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny č. 9/5 
s obsahem agonistů GLP-1 receptoru ve volné kombinaci s dlouhodobě působícím 
inzulínovým analogem, jak ve svém vyjádření požadoval odvolatel. Z vyjádření Ústavu 
vyplývá, že léčivé přípravky s obsahem agonistů GLP-1 receptoru nejsou hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění v kombinaci s dlouhodobě působícím inzulínovým analogem, 
a proto monokomponentní léčivé přípravky s obsahem analoga GLP-1 jako komparátor nelze 
uvažovat. Ve druhém odstavci Ústav dále tyto skutečnosti rozvádí s odkazem na 
monokomponentní léčivé přípravky VICTOZA (také s obsahem agonistů GLP-1 receptoru). 
V dalších čtyřech odstavcích na str. 11 až 13 napadeného rozhodnutí pokračuje Ústav ve 
zdůvodňování svého postupu při hodnocení nákladové efektivity a na str. 12 v prvním odstavci 
dává tyto skutečnosti do souvislosti s ustanovením § 15 odst. 8 zákona č 48/1997 Sb., podle 
jehož smyslu Ústav postupoval. Odvolací orgán neshledává vypořádání provedené Ústavem 
za vadné či nepřiléhavé.  
 
Námitka odvolatele na irelevantní argumentaci Ústavu je tak nedůvodná. 
 
Odvolací orgán neshledal důvody, pro které by bylo napadené rozhodnutí nezákonné nebo 
věcně nesprávné a konstatuje, že není splněna podmínka, že rozhodnutí o odvolání může mít 
význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.  
 

V. 
 

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 elektroniky  
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