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R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, 
jehož účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
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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 
 
 Glaxo Group Limited  
se sídlem 980 Great West Road, TW8 9GS Brentford, Middlesex, Velká Británie, ev. č.: 
00305979  
zastoupena: GlaxoSmithKline, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 
48114057 
 
 ROCHE REGISTRATION LTD 
se sídlem Falcon Way 6, AL7TW Welwyn Garden City, Velká Británie, ev. č.:  3028626 
zastoupena: ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČO: 49617052 
 
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, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 
47114304, všichni společně zastoupeni 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 3. 11. 2017, 
č. j. sukl286060/2017, sp. zn. SUKLS172930/2017 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
zařazenými do referenční skupiny č. 61/1 – inhibitory neuraminidázy, p. o. a inhalační 
aplikace), tj. 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0059862 RELENZA 5MG/DÁV INH PLV DOS 5X4DÁV 

0027698 TAMIFLU 75MG CPS DUR 10 

 
(dále také jen „předmětné léčivé přípravky“ nebo „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 
podle ustanovení §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá 
a napadené rozhodnutí se potvrzuje.  
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O d ů v o d n ě n í :  
I. 

 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující rozhodné skutečnosti. 
 
Ústav dne 29. 7. 2017 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad ve smyslu 
ustanovení § 39l 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“), správní řízení o změně výše a podmínek 
úhrady předmětných léčivých přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 3. 11. 2017 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění pro referenční skupinu č. 61/1 – inhibitory 
neuraminidázy, p. o. a inhalační aplikace základní úhradu ve výši 62,5936 Kč za obvyklou 
denní terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, tj. k výrokům č. 2 a 3, které 
jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0059862 RELENZA 5MG/DÁV INH PLV DOS 5X4DÁV 

 
do referenční skupiny č. 61/1 – inhibitory neuraminidázy, p. o. a inhalační aplikace 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) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 312,97 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) 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.“) mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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P: Zanamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 5 let, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě. 
 
3. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0027698 TAMIFLU 75MG CPS DUR 10 

 
do referenční skupiny 61/1 – inhibitory neuraminidázy, p. o. a inhalační aplikace dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 312,97 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Oseltamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 23. 11. 2017 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 23. 11. 2017. 
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Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí v celém rozsahu 
a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému 
projednání. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel vyjadřuje nesouhlas s postupem Ústavu při změně podmínek úhrady 
předmětných léčivých přípravků z důvodu nedodržení ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. a ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona 
č. 48/1997 Sb. Odvolatel konkrétně brojí proti uvolnění indikačního omezení předmětných 
léčivých přípravků, jejichž úhrada díky tomu již není vázána na dobu vyhlášení chřipkové 
epidemie. Tím dle názoru odvolatele dochází k rozšíření podmínek úhrady vedoucímu 
ke zvýšení počtu pacientů a tím i k zvýšení dopadu do rozpočtu.  Odvolatel poukazuje na to, 
že již při zahájení předmětného správního řízení v rámci svého návrhu k řízení a později též 
prostřednictvím svého vyjádření k hodnotící zprávě vyjádřil svůj nesouhlas se zrušením vazby 
úhrady na dobu vyhlášené chřipkové epidemie, přičemž měl upozorňovat na to, že při změně 
podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu pacientů má Ústav provést hodnocení nákladové 
efektivity a dopadu do rozpočtu podle ustanovení §39b odst. 2. písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. 
a je povinen doložit, že změněné podmínky úhrady jsou v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
Odvolatel též poukazuje na to, že požadoval vazbu úhrady na údaj o počtu nemocných 
chřipkou na 100 tisíc obyvatel. Odvolatel dále poukazuje na následující pasáž vypořádání 
Ústavu ze strany 9 a 10 napadeného rozhodnutí, kde Ústav uvádí, že „K námitce Svazu 
na absenci hodnocení nákladové efektivity Ústav uvádí, že považuje nákladovou efektivitu 
daných přípravků za zachovalou, protože jejich úhrada zůstává omezena stejně jako 
v předchozím řízení o změně výše a podmínek úhrady (3. hloubková revize, 
sp. zn. SUKLS63595/2015) pouze pro přesně dané skupiny pacientů (pacienti, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, z následujících 
skupin: děti s cystickou fibrózou; děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi). Změna indikačního omezení provedena v této hloubkové revizi, tj. odstranění 
podmínky „vyhlášené“ chřipkové epidemie, je dána reálným stavem v běžné klinické praxi, kde 
(jak bylo potvrzeno stanoviskem hlavní hygieničky, viz výše), nic takového jako „vyhlášení“ 
chřipkové epidemie nenastává, tudíž ani nemůže být podmínkou úhrady daných přípravků 
z veřejného zdravotního pojištění.“, přičemž s takovým vypořádáním připomínek v napadeném 
rozhodnutí odvolatel nesouhlasí a považuje je za nedostatečné. Z podmínek úhrady je dle 
názoru odvolatele zřejmé, že po odstranění podmínky „(léčivou látku) u výše uvedených skupin 
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předepisuje ošetřující lékař pouze v době vyhlášené chřipkové epidemie“ dojde k navýšení 
počtu vykázaných balení a tím i k navýšení dopadu na rozpočet, případně ke změně nákladové 
efektivity použití přípravku za takto stanovených podmínek. K námitce na neposouzení 
nákladové efektivity se Ústav dle názoru odvolatele vyjádřil velmi stručně na str. 9 napadeného 
rozhodnutí, když uvádí, že nákladovou efektivitu daných přípravků považuje za zachovalou, 
protože jejich úhrada zůstává omezena stejně jako v předchozím řízení o změně výše 
a podmínek úhrady (3. hloubková revize, sp. zn. SUKLS63595/2015) pouze pro přesně dané 
skupiny pacientů, nicméně dále už nezmiňuje, že odstraněním časově omezeného podávání 
může případně docházet i k opakovanému podávání u vybraných skupin pacientů a není proto 
zřejmé, zda bude nákladová efektivita zachována, pokud budou předmětné léčivé přípravky 
zejména u pacientů ze skupiny pod bodem 3 (dospělí se závažným chronickým plicním či 
kardiálním onemocněním na trvalé medikaci) podávány opakovaně a to bez časového 
omezení. Odvolatel tvrdí, že opakovaně navrhoval, aby Ústav do indikačního omezení zahrnul 
podmínku, která by určila období, kdy mají být předmětné léčivé přípravky podávány, 
konkrétně navrhoval hranici 1700 nemocných na 100 000 obyvatel, přičemž tato hranice je 
orientační a odvolatel žádal o její ověření případně navržení jiného postupu. Ústav pak námitku 
vypořádal s tím, že hranice se vyhodnocuje zpětně, a proto nemůže být pro nasazení léčby 
relevantní, s čímž odvolatel zásadně nesouhlasí, jelikož stejně jako předchozí podmínka 
„vyhlášené epidemie“ se vztahovala k nějaké dosažené nemocnosti (také zpětně), navrhovaná 
nemocnost vycházela ze stejného principu a navíc odvolatel nepožadoval dosažení plošné 
nemocnosti, ale např. jen krajové tak, aby bylo možné přistoupit k léčbě dle lokální situace, 
přičemž ani tímto se Ústav nezabýval. Dále odvolatel podotýká, že vyhodnocení nemocnosti 
provádí Státní zdravotní ústav v tzv. chřipkové sezóně jednou týdně, což je dostatečná 
frekvence s ohledem na případnou změnu postupů lékařů, a navíc pokud by bylo riziko 
z prodlení podání léčivého přípravku, je možné podat, resp. předepsat léčivo a s příslušnou 
zdravotní pojišťovnou pak řešit postup vykázání a není tedy odůvodněné odkazovat 
na zpoždění vyhodnocení nemocnosti pro předepisování předmětných léčiv. 
Nezanedbatelnou námitku pak dle názoru odvolatele tvoří navýšení dopadu na rozpočet, 
přičemž pokud Ústav v podkladech pro rozhodnutí uvádí roční náklady na předmětné léčivé 
přípravky ve výši kolem 5 mil. Kč, pak by navýšení o 5 mil. Kč představovalo 100% navýšení 
nákladů. Ústav k dopadu na rozpočet dospěl tak, že uvedl počet balení ze spotřeb, které 
monitoruje z úřední činnosti (11337 ks), ten vynásobil navrhovanou úhradou a dospěl 
k uvedené částce 5 mil., avšak tento postup dle názoru odvolatele neuvádí dopad na rozpočet, 
ale kalkulaci nákladů plátce po změně výše úhrady. Odvolatel tvrdí, že dopad na rozpočet se 
musí zabývat počtem pacientů, kteří splňují indikační omezení dle návrhu indikačního 
omezení, počtem pacientů, kteří jsou již dnes léčeni, a teprve rozdíl těchto pacientů 
vynásobený náklady představuje dopad na rozpočet, přičemž taková kalkulace ve vypořádání 
chybí a Ústav ani neuvádí úvahu, kolik pacientů bude léčeno, pokud se podmínky úhrady 
změní dle napadeného rozhodnutí. Ústav se dle názoru odvolatele vůbec nezabýval tím, kolik 
pacientů bude po změně podmínek úhrady léčeno, k jaké změně dojde (zda více či méně 
pacientů bude léčeno, jednou nebo více léčebnými kůrami), nelze tedy uvedenou částku 
považovat za odůvodnění dopadu na rozpočet. Ústav je dle názoru odvolatele povinen 
rozšíření podmínek úhrady náležitě zdůvodnit a doložit zákonem požadované informace 
o nákladové efektivitě a dopadu do rozpočtu. Odvolatel trvá na tom, že ve znění indikačního 
omezení předmětných léčivých přípravků má být jako jednoznačný ukazatel pro možnost 
úhrady těchto přípravků uveden údaj o počtu nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel. 
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Odvolatel tvrdí, že Ústav měl podmínky úhrady stanovit v souladu s veřejným zájmem a šetřit 
dopad na rozpočet v rámci finanční udržitelnosti systému. S námitkami k hodnocení se dle 
názoru odvolatele Ústav nevypořádal dostatečně, nezhodnotil, zda podmínky úhrady splňují 
náležitosti uložené zákonem č. 48/1997 Sb. S ohledem na výše uvedené důvody považuje 
odvolatel postup Ústavu za nesprávný, nesplňující ustanovení výše uvedeného zákona 
a ohrožující finanční stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění. 
 
K námitkám odvolatele ohledně změny znění indikačního omezení předmětných 
léčivých přípravků uvádí odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí, k jaké konkrétní změně podmínek úhrady předmětných 
léčivých přípravků došlo. 
 
V době před vydáním napadeného rozhodnutí měl předmětný léčivý přípravek TAMIFLU 
s obsahem léčivé látky oseltamivir stanoveny následující podmínky úhrady: 
 
P: Oseltamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze 
v době vyhlášené chřipkové epidemie. 
 
Předmětný léčivý přípravek RELENZA s obsahem léčivé látky zanamivir měl zase tyto 
podmínky úhrady: 
 
P: Zanamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 5 let, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze 
v době vyhlášené chřipkové epidemie. 
 
Výše uvedené původní podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků jsou uvedeny na 
straně 16 napadeného rozhodnutí, nebo také ve výrocích č. 2 a 3 rozhodnutí Ústavu ze dne 
15. 6. 2016, č. j. sukl168098/2016, sp. zn. SUKLS63595/2015, které bylo do předmětné 
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spisové dokumentace vloženo dne 13. 7. 2017 pod č. j. sukl172956/2017 (dále také jako 
„předcházející rozhodnutí Ústavu“). 
 
Výroky č. 2 a 3 napadeného rozhodnutí byly předmětným léčivým přípravkům změněny jejich 
podmínky úhrady následovně: 
 
P: Oseltamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě.“ 
 
P: Zanamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 5 let, kteří z důvodů 
kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících 
skupin pacientů: 
1) děti s cystickou fibrózou; 
2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 
3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 
4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové 
odpovědi. 
Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené 
k pětidenní léčbě. 
 
Z prostého porovnání původních i změněných podmínek úhrady předmětných léčivých 
přípravků je jednoznačně zřejmé, že změna spočívá v odstranění části indikačního omezení 
„Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době vyhlášené 
chřipkové epidemie.“ a „Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze 
v době vyhlášené chřipkové epidemie.“ 
 
Lze tedy shrnout, že změna v podmínkách úhrady předmětných léčivých přípravků spočívá 
toliko v odstranění vazby úhrady na dobu vyhlášené chřipkové epidemie. 
 
Záměr provést tuto změnu indikačního omezení předmětných léčivých přípravků Ústav 
deklaroval již na straně 9 hodnotící zprávy ze dne 13. 7. 2017, která byla do předmětné 
spisové dokumentace vložena stejného dne pod č. j. sukl173003/2017 (dále jen jako 
„hodnotící zpráva ze dne 13. 7. 2017“), a to konkrétně z důvodu odborné neodůvodněnosti 
odstraňované části indikačního omezení s tím, že „Léčba antivitoriky u indikovaných pacientů 
(i mimo období vyhlášené chřipkové epidemie) má zásadní význam spočívající především ve 
snížení rizika chřipkových komplikací a snížení potřeby hospitalizace.“. Na straně 10 
v hodnotící zprávě ze dne 13. 7. 2017 navíc Ústav deklaroval, že by k tomu uvítal stanovisko 
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Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen jako 
„Společnost infekčního lékařství“). 
 
Dne 24. 7. 2017 bylo do předmětné spisové dokumentace pod č. j.  sukl180502/2017 vloženo 
stanovisko Společnosti infekčního lékařství z 21. 7. 2017, ve kterém tato odborná společnost 
podpořila návrh na odstranění omezení úhrady pouze na dobu vyhlášené chřipkové epidemie 
jako odborně neodůvodněné a chybné podmínky. 
 
Dne 11. 8. 2017 bylo do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl202631/2017 vloženo 
vyjádření odvolatele ze stejného dne, kde ten mimo jiného vyjádřil názor, že odstraněním výše 
uvedené podmínky z indikačního omezení předmětných léčivých přípravků dojde ke zvýšení 
počtu léčených pacientů, a proto v případě realizace takové změny po Ústavu žádal opatřit 
hodnocení dopadu do rozpočtu a nákladové efektivity. Alternativně odvolatel navrhoval 
nahrazení odstraňované podmínky v indikačním omezení následující podmínkou: „je u výše 
uvedených skupin hrazen pouze v době, kdy počet nemocných s akutními respiračními 
onemocněními přesahuje hranici 1700 pacientů na 100 000 obyvatel v kraji bydliště pacienta“. 
To odvolatel odůvodnil s tím, že v roce 2016 nebyla řádně vyhlášena chřipková epidemie 
a vznikly tak problémy s úhradou předmětných léčivých přípravků, pročež tedy navrhl takovou 
úpravu indikačního omezení, aby byla možnost úhrady jednoznačně určena. 
 
Dne 2. 10. 2017 se Ústav obrátil dopisem, č. j. sukl246941/2017, na ministerstvo a žádal po 
něm objasnění postupu při vyhlašování chřipkové epidemie. 
 
Dne 6. 10. 2017 byla do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl254165/2017 vložena 
odpověď ministerstva ze dne 4. 10. 2017, č. j. MZDR 42059/2017-2/OVZ, ve které je mimo 
jiného uvedeno, že při zjištění překročení tzv. epidemického prahu publikuje ministerstvo na 
svých internetových stránkách upozornění, že na území České republiky došlo k plošné 
epidemii chřipky. 
 
Dne 12. 10. 2017 byla do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl259080/2017 vložena 
hodnotící zpráva Ústavu ze stejného dne (dále jen jako „hodnotící zpráva ze dne 
12. 10. 2017“), ve které se Ústav na stranách 17 až 20 vypořádal s požadavky odvolatele 
z jeho vyjádření ze dne 11. 8. 2017. Ústav zde opět navrhl odstranit část indikačního omezení 
předmětných léčivých přípravků, přičemž to odůvodnil absencí odborného odůvodnění 
a nezajišťování účelného a hospodárného použití předmětných léčivých přípravků. 
Alternativnímu návrhu odvolatele Ústav odmítl vyhovět, jelikož v době preskripce ošetřující 
lékař nemá jakým způsobem zjistit, zda je či není naplněna odvolatelem navrhovaná 
alternativní podmínka. Podmínku zachování nákladové efektivity při odstranění namítané části 
indikačního omezení zde měl Ústav za splněnou, jelikož se nemění okruh pacientů 
vymezených v indikačním omezení. K odhadu dopadu do rozpočtu zde Ústav uvedl, že oslovil 
Společnost infekčního lékařství s požadavkem na upřesnění počtu pacientů, nicméně 
odpovědi stran této odborné společnosti se mu nedostalo. Ústav tedy provedl odhad dopadu 
na základě krajní úvahy, že všechna distributory nahlášená balení předmětných léčivých 
přípravků jsou vždy hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
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Dne 27. 10. 2017 bylo do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl274352/2017 vloženo 
vyjádření odvolatele ze stejného dne, ve kterém se odvolatel neztotožnil s vypořádáním jeho 
argumentace a s návrhem na odstranění namítané části indikačního omezení bez náhrady 
alternativní podmínkou v hodnotící zprávě ze dne 12. 10. 2017. Odvolatel opět poukázal 
v souvislost s nárůstem počtu pacientů na otázky nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu, 
a přitom trval na záměně původní podmínky za podmínku s konkrétně vyjádřenou mírou 
nemocnosti. S tím se pak Ústav vypořádal na stranách 18 až 21 napadeného rozhodnutí 
obdobným způsobem jako již dříve v hodnotící zprávě ze dne 12. 10. 2017. Na návrh 
alternativního znění podmínky v indikačním omezení od odvolatele Ústav v napadeném 
rozhodnutí také nepřistoupil a provedl pouze prosté odstranění namítané podmínky 
z indikačního omezení předmětných léčivých přípravků. Proti tomu pak brojí odvolatel 
odvolacími námitkami (viz výše). 
 
Odvolací orgán k tomu předně uvádí, že odstranění vazby úhrady předmětných léčivých 
přípravků na dobu vyhlášené chřipkové epidemie je v podstatě rozšířením podmínek 
úhrady vedoucím ke zvýšení počtu léčených pacientů. Je to dáno tím, že nově mohou 
lékaři předmětné léčivé přípravky předepisovat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění i mimo dobu vyhlášené chřipkové epidemie, přičemž i v této době se vyskytují 
pacienti, kteří jsou indikovaní k léčbě předmětnými léčivými přípravky. Taková situace 
logicky vede ke zvýšení počtu vykázaných balení předmětných léčivých přípravků 
k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
 
Na druhou stranu však odvolací orgán poznamenává, že úhrada za balení předmětných 
léčivých přípravků byla napadeným rozhodnutím snížena. Za balení předmětného léčivého 
přípravku RELENZA či TAMIFLU hradily v době před vydáním napadeného rozhodnutí 
zdravotní pojišťovny úhradu až do výše 323,28 Kč (napadeným rozhodnutím byla výše této 
úhrady změněna na 312,97 Kč). Původní úhrada předmětných léčivých přípravků RELENZA 
a TAMIFLU je zřejmá z výroků č. 2 a 3 v předcházejícím rozhodnutí Ústavu. 
 
Pro úplnost k tomu odvolací orgán dodává, že hradit předmětné léčivé přípravky z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění zcela bez vazby na výskyt chřipkového onemocnění v okolí 
pacienta i tak nelze. Je to dáno tím, že předmětné léčivé přípravky jsou dle svých souhrnů 
údajů o přípravku (dále též „SPC“) registrovány pro použití v léčbě pacienta s chřipkou jen při 
výskytu chřipkového onemocnění v okolí. SPC předmětných léčivých přípravků, které byly do 
předmětné spisové dokumentace vloženy dne 13. 7. 2017 pod č. j. sukl172956/2017, k tomu 
konkrétně uvádějí následující pokyny: „Přípravek Relenza je indikován k léčbě chřipky typu A 
a B u dospělých a dětí (≥ 5 let), kteří mají typické příznaky chřipky při výskytu chřipkového 
onemocnění v okolí.“ a „Přípravek Tamiflu je indikován k léčbě dospělých a dětí, včetně 
novorozenců narozených v termínu, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době 
jejího výskytu v okolní populaci.“ Je-li pak pacientovi diagnostikována chřipka 
např. laboratorně (viz dále), má se logicky za to, že se chřipkové onemocnění vyskytuje 
v okolní populaci, jelikož se jedná o infekční onemocnění (pacient se nakazil z okolní 
populace). 
 
Lze tedy shrnout, že ačkoliv lze díky odstranění vazby úhrady předmětných léčivých přípravků 
na období vyhlášené chřipkové epidemie důvodně předpokládat nárůst počtu léčených 
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pacientů, kterým budou předmětné léčivé přípravky vykazovány k úhradě z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, došlo na druhou stranu k poklesu úhrad za balení 
předmětných léčivých přípravků a nebyla zcela zrušena vazba na výskyt chřipkového 
onemocnění v okolí pacienta (byť bez spojitosti s eventualitou vyhlášené chřipkové epidemie). 
 
Odvolací orgán se bude dále zabývat tím, zda Ústav mohl v napadeném rozhodnutí ponechat 
vazbu podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků na vyhlášení epidemie chřipky. 
 
Odvolací orgán z SPC předmětných léčivých přípravků zjistil, že přípravek TAMIFLU má ve 
svém SPC konkrétně uvedeno preventivní použití během epidemie chřipky v populaci. Pro 
takový způsob použití (preventivní podání) však nemají předmětné léčivé přípravky stanovenu 
úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jelikož jsou dle svých indikačních 
omezení hrazeny pouze pro léčbu (nikoliv prevenci) chřipky (resp. influenzy A a B). Jak již 
odvolací orgán uvedl výše, při indikaci předmětných přípravků k léčbě chřipky vyžadují jejich 
SPC vazbu na výskyt chřipkového onemocnění v okolí pacienta, nikoliv však výslovně v situaci 
epidemie chřipky. Z pohledu znění SPC předmětných léčivých přípravků tedy nemá vazba 
úhrady předmětných léčivých přípravků v léčbě chřipky na vyhlášenou epidemii chřipky 
opodstatnění. 
 
Odvolací orgán dále ze strany 23 odborného článku „4_Kapla 2010.pdf“, který byl do 
předmětné spisové dokumentace vložen dne 13. 7. 2017 pod č. j. sukl172956/2017 (dále jen 
jako „článek Kapla 2010“), zjistil, že klinická diagnóza chřipky je v průběhu rozvinuté epidemie 
snadná i bez využití možnosti existujících laboratorních vyšetření. Důležitost využití 
laboratorních metod diagnostiky je zde pak mimo jiného zmiňována pro včasné zahájení 
protivirové léčby (pozn. předmětné přípravky jsou antivirotika). Z článku Kapla 2010 tedy 
plyne, že stav vyhlášení epidemie chřipky se pojí se snadnější diagnostikou chřipky – čili 
logicky i s jistějším postupem při indikaci předmětných léčivých přípravků, nicméně pro účely 
spolehlivé indikace předmětných léčivých přípravků jsou k dispozici i laboratorní diagnostické 
metody. Ani z pohledu znění článku Kapla 2010 tedy nemá vazba úhrady předmětných 
léčivých přípravků v léčbě chřipky na vyhlášenou epidemii chřipky odborné opodstatnění. 
 
Konečně odvolací orgán upozorňuje též na doporučený postup od Společnosti infekčního 
lékařství „5_Diagnostika_a_lecba_chripky_SIL_CLS_JEP.pdf“, který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen 13. 7. 2017 pod č. j. sukl172956/2017 (dále jen jako „Doporučení 
2009“). Ani v podkladu Doporučení 2009 není zmíněna přímá vazba mezi možností podat 
předmětné léčivé přípravky a chřipkovou epidemií. Odvolací orgán pak takovou přímou vazbu 
neshledal ani v žádných jiných spisových podkladech, přičemž ve stanovisku Společnosti 
infekčního lékařství z 21. 7. 2017 bylo omezení úhrady předmětných léčivých přípravků pouze 
na dobu vyhlášené chřipkové epidemie touto společností shledáno jako odborně 
neodůvodněné.  
 
Odvolací orgán má tedy bez dalšího a s ohledem na výše uvedené okolnosti za náležitě 
prokázané, že vazba úhrady předmětných léčivých přípravků na období vyhlášené chřipkové 
epidemie není dostatečně odborně podložená. Odvolací orgán tedy souhlasí s tvrzením 
Ústavu, že omezení úhrady předmětných léčivých přípravků pouze na dobu vyhlášení 
chřipkové epidemie není odborně odůvodněné (viz např. str. 19 napadeného rozhodnutí). 
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Podle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. ve znění platném a účinném 
k datu vydání napadeného rozhodnutí (3. 11. 2017) platilo, že „Léčivému přípravku nebo 
potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady, jestliže to je 
nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého přípravku nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely“.  
 
Ministerstvo nejprve uvádí, že z důvodu absence dostatečného odborného opodstatnění 
nebylo možno předmětným léčivým přípravkům takovou podmínku úhrady (vázanost 
vyhlášením chřipkové epidemie) stanovit podle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona 
č. 48/1997 Sb., podle kterého platí, že „Léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní 
lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady a) vyžadují-li to odborná hlediska 
nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou tímto léčivým přípravkem nebo potravinou pro 
zvláštní lékařské účely, b) jestliže z dosaženého poznání v rámci výzkumu nebo použití 
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v praxi vyplývá, že léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely má významnou terapeutickou hodnotu 
právě pro určité skupiny pacientů, určité indikace, nebo za určitých podmínek klinické praxe.“  
 
Předmětným léčivým přípravkům uvedenou podmínku úhrady (vázanost vyhlášením chřipkové 
epidemie) však nelze stanovit ani postupem dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb. Je to dáno jednak tím, že nejsou splněny podmínky dle ustanovení § 39b 
odst. 10 písm. a) a b) zákona č. 48/1997 Sb. (viz výše), ale také tím, že u podmínek úhrady 
léčivého přípravku, které nemají odbornou korelaci, nelze zpravidla hovořit o účelném 
používání takového léčivého přípravku. Účelnou terapeutickou intervencí se totiž ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. rozumí „zdravotní služby poskytované 
k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby 
při zachování nákladové efektivity“. Čili se zde mimo jiného pojednává i o účelu na dosažení 
co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby, avšak bez odborné korelace stanovené podmínky 
úhrady zde nelze hovořit o zajištění tohoto účelu – nic v předmětném spise nenasvědčuje 
tomu, že by léčba (nikoliv však prevence) předmětnými léčivými přípravky u pacienta 
s chřipkou byla účinnější a bezpečnější v době vyhlášené chřipkové epidemie než v jiném 
období. Tato okolnost pak byla také důvodem, proč nebylo předmětným léčivým přípravkům 
vůbec možno přiznat úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění při vazbě úhrady na 
vyhlášení chřipkové epidemie.  
 
Pro úplnost lze dodat, že ani podle ustanovení § 39b odst. 10 písm. d) a e) zákona 
č. 48/1997 Sb. nelze úhradu předmětným léčivým přípravkům podmiňovat vazbou na období 
vyhlášené chřipkové epidemie. Předmětné léčivé přípravky totiž nejsou vysoce nákladnou 
léčbou ve smyslu písm. d) a nebyla zde prokázána existence ani příslušného omezení (vazba 
na epidemii) v příslušných státech dle písm. e). 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti má tedy odvolací orgán za prokázané, že Ústav 
nemohl u předmětných léčivých přípravků ponechat v jejich indikačním omezení vazby 
na dobu vyhlášené chřipkové epidemie, jelikož takové podmínění úhrady není souladné 
s platnými právními předpisy. K tomu odvolací orgán pro úplnost dodává, že odvolatel se 
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ani zachování původního znění podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků nedomáhá, 
přičemž sám navrhoval alternativní znění. 
 
Dále se bude odvolací orgán zabývat tím, zda měl Ústav v napadeném rozhodnutí alternativně 
změnit podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků podle návrhu odvolatele. 
 
Návrh odvolatele na nahrazení konkrétní podmínky z indikačního omezení (vazby 
na vyhlášenou chřipkovou epidemii) jinou podmínkou danou počtem nemocných pacientů 
v širší populaci (počet nemocných na 100 tisíc obyvatel) byl vznesen již v průběhu prvního 
stupně předmětného správního řízení, přičemž Ústav tomuto požadavku odvolatele nevyhověl. 
 
Odvolací orgán k požadavku odvolatele uvádí, že ten nemá žádnou zjevnou odbornou korelaci 
(velmi podobně jako v případě vazby na vyhlášení epidemie chřipky). Ať už je totiž počet 
nemocných v širší populaci jakýkoliv, nic v předmětném spise nenasvědčuje tomu, že by léčba 
(nikoliv však prevence) předmětnými léčivými přípravky u konkrétního pacienta s chřipkou byla 
účinnější a bezpečnější v době nějakého konkrétního počtu nemocných v širší v populaci 
(podobně jako při epidemii). S ohledem na nesplnění (odborných) podmínek účelné 
terapeutické intervence nebylo možno návrhu odvolatele na změnu podmínek úhrady 
předmětných léčivých přípravků vyhovět, jelikož by takový postup Ústavu byl v rozporu 
s ustanovením § 39b odst. 10 písm. a), b) a c) a § 15 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb.  
 
Dále se bude odvolací orgán zabývat otázkou zachování nákladové efektivity i při Ústavem 
realizovaném rozšíření podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků. 
 
Podmínka zachování nákladové efektivity je dle ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
dílčí podmínkou účelné terapeutické intervence. Bez jejího splnění pak nelze v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. ambulantním léčivým přípravkům 
přiznat úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pakliže by tedy Ústav bez dalšího 
prostým odstraněním podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků vázaných 
na vyhlášení chřipkové epidemie porušil u předmětných léčivých přípravků podmínku 
zachování nákladové efektivity, nemohl by jim vůbec přiznat úhradu z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Např. na straně 9 napadeného rozhodnutí uvedl Ústav k otázce zachování nákladové efektivity 
předmětných léčivých přípravků následující: „K námitce Svazu na absenci hodnocení 
nákladové efektivity Ústav uvádí, že považuje nákladovou efektivitu daných přípravků 
za zachovalou, protože jejich úhrada zůstává omezena stejně jako v předchozím řízení 
o změně výše a podmínek úhrady (3. hloubková revize, sp. zn. SUKLS63595/2015) pouze pro 
přesně dané skupiny pacientů (pacienti, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti 
influenze nebo tam, kde očkování selhalo, z následujících skupin: děti s cystickou fibrózou; 
děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; dospělí se závažným 
chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; pacienti se závažným 
imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi).“ S tím pak 
polemizuje odvolatel ve svém odvolání, když upozorňuje na možnost opakovaného podání 
u stejného pacienta i mimo dobu vyhlášené chřipkové epidemie (viz výše). 
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Odvolací orgán k tomu uvádí, že v případě chřipky se jedná o akutní infekční onemocnění, 
u kterého je jeho opakování možné. Tato okolnost je zřejmá například ze strany 371 
odborného článku „3_Madar 2015.pdf“, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen 
dne 13. 7. 2017 pod č. j. sukl172956/2017. Předmětná spisová dokumentace však 
neobsahuje žádné podklady, které by blíže specifikovaly, jak často se tato situace vyskytuje 
u skupin pacientů, které jsou uvedeny v indikačním omezení předmětných léčivých přípravků 
a to navíc ještě ve vztahu k období vyhlášené chřipkové epidemie a mimo období vyhlášené 
chřipkové epidemie. Odvolatel poukazuje obzvláště na situaci dospělých pacientů se 
závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci, nicméně to 
ničím nedokládá a ani neodkazuje na žádný konkrétní podklad, ze kterého by bylo možno 
konkrétní situaci s opakováním chřipky u těchto pacientů verifikovat. Počet případů opakování 
chřipky v populaci pacientů vymezených indikačním omezením u předmětných léčivých 
přípravků tedy není v předmětné spisové dokumentaci objektivizován. Ústav se otázkou 
možného opakování chřipkového onemocnění u stejného pacienta nezabýval. To však na 
druhou stranu ještě neznamená nesoulad napadeného rozhodnutí a Ústavem aplikovaných 
postupů s právními předpisy. Je to dáno tím, že žádné ustanovení platných právních předpisů 
Ústavu neukládá povinnost, aby při posuzování otázky nákladové efektivity nějak konkrétně 
přihlížel k možnostem opakování akutního onemocnění. 
 
Správní orgány při posuzování otázky nákladové efektivity vychází z ustanovení § 15 odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., které např. definuje, co je to nákladová efektivita, jak je nákladová 
efektivita hodnocena a které léčebné postupy jsou nákladově efektivní. Podle věty první 
a druhé v ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. totiž platí, že „Nákladovou efektivitou 
se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, 
potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je 
hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků 
zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. 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, nebo 
při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými 
terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění.“ Z tohoto ustanovení je 
pak mimo jiného zřejmé, že při posouzení otázky nákladové efektivity nelze provádět 
porovnání se stejným léčivým přípravkem – čili zde nelze provést porovnání nákladů 
zdravotních pojišťoven na předmětný léčivý přípravek hrazený bez vazby na dobu vyhlášené 
chřipkové epidemie s náklady zdravotních pojišťoven na předmětný léčivý přípravek hrazený 
pouze v době vyhlášené chřipkové epidemie. 
 
Vzhledem k tomu, že nebyla mezi použitím předmětných léčivých přípravků v léčbě chřipky 
a dobou vyhlášení chřipkové epidemie prokázána žádná odborná korelace (viz výše), má 
odvolací orgán za to, že terapeutický účinek předmětných léčivých přípravků při léčbě chřipky 
je stejný v době vyhlášené chřipkové epidemie i mimo období vyhlášené chřipkové epidemie. 
Navíc úhrada za balení předmětných léčivých přípravků byla účinkem napadeného rozhodnutí 
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snížena (viz výše). Konečně lze zmínit též okolnost, že Ústavu se nepodařilo identifikovat jinou 
srovnatelně účinnou a nákladově efektivní terapii (viz str. 23 napadeného rozhodnutí). 
S ohledem na nezměněný přínos a klesající náklady zdravotních pojišťoven na jednu 
terapeutickou kůru (viz další podmínka úhrady) má tedy odvolací orgán bez dalšího za to, že 
nákladová efektivita předmětných léčivých přípravků byla i po odstranění podmínky s vazbou 
na dobu vyhlášené chřipkové epidemie zachována. Odvolací orgán pak souhlasí se závěrem 
Ústavu ze strany 20 napadeného rozhodnutí, že považuje nákladovou efektivitu 
za zachovalou, jelikož úhrada zůstává omezena na stejnou skupinu pacientů. 
 
Odvolací orgán má tedy za prokázané, že snížení úhrady předmětných léčivých 
přípravků a odstraněním podmínky úhrady s vazbou na dobu vyhlášené chřipkové 
epidemie bez nahrazení alternativní podmínkou nečiní postup Ústavu rozporný 
s ustanovením § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Dále se bude odvolací orgán zabývat Ústavem provedeným odhadem dopadu do rozpočtu. 
 
Ze strany 24 a 25 napadeného rozhodnutí je zřejmé, že Ústav odhaduje dopad do rozpočtu 
jako roční úsporu 145 tis. Kč, přičemž vycházel z objemu spotřeb předmětných léčivých 
přípravků a rozdílu v jejich úhradách v době před a po vydání napadeného rozhodnutí. Takový 
odhad byl doložen spisovým podkladem „USP_ZU_61-1_SUKLS172930_2017.pdf“, který byl 
do předmětné spisové dokumentace vložen dne 31. 7. 2017 pod č. j. Sukl186739/2017 (dále 
jen jako „podklad odhadu dopadu“). Odvolacímu orgánu je z jeho úřední činnosti známo, že 
se jedná o obvyklou podobu odhadu dopadu do rozpočtu, kterou Ústav běžně a dlouhodobě 
aplikuje v revizních správních řízeních. Vzhledem k tomu, že platné právní předpisy blíže 
neuvádějí, jak má Ústav v souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb. 
konkrétně posuzovat předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního 
pojištění, např. co všechno má Ústav učinit, aby byl odhad co možná nejpřesnější, nelze 
na postupu Ústavu bez dalšího shledávat nic nezákonného. Porovnání výší spotřeb přípravků 
v uplynulém období a rozdílů ve výších jejich úhrad za balení je logickým základním postupem 
odhadu dopadu do rozpočtu. Jeho přesnost, resp. nepřesnost, je pochopitelně odvislá 
od množství dalších dat, která jsou Ústavu z jeho úřední činnosti dostupná – Ústav například 
ze své úřední činnosti nedisponuje daty o počtu balení posuzovaných léčivých přípravků, které 
byly v předcházejícím období reálně uhrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
 
Na limitaci přesnosti obvyklého postupu při formulaci odhadu dopadu Ústav upozornil 
například již na straně 20 hodnotící zprávy ze dne 12. 10. 2017, kde upozorňuje na to, že 
odhad počítá tak, jako by byla všechna distributory nahlášená balení z předchozího období 
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ústav zde také upozornil na to, že se 
neúspěšně snažil blíže upřesnit počet léčených pacientů prostřednictvím zaslání dotazu 
Společnosti infekčního lékařství. Podobně se k limitaci přesnosti odhadu dopadu Ústav vyjádřil 
též na straně 20 napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán pak ověřil, že Ústav skutečně 
od Společnosti infekčního lékařství požadoval upřesnit odhad počtu pacientů za rok bez vazby 
úhrady na období vyhlášené chřipkové epidemie, což je zřejmé z dokumentu 
„Objednávka_zpracování_odborného_stanoviska-RS_61_1-sukls172930_2017.pdf“, který byl 
do předmětné spisové dokumentace vložen dne 27. 7. 2017 pod č. j. sukl184214/2017. 
Odvolací orgán má tedy za prokázané, že Ústav v předmětném správním řízení činil kroky 
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k tomu, aby svůj obvyklý postup pro odhad dopadu do rozpočtu v předmětném případě blíže 
upřesnil a to dokonce ještě v době před prvním vyjádřením odvolatele v předmětném správním 
řízení. To, že nebyl reálně úspěšný, však nepovažuje odvolací orgán za vadu, která by činila 
napadené rozhodnutí či postup Ústavu při formulaci odhadu dopadu do rozpočtu 
nesouladnými s platnými právními předpisy, jelikož ty nestanoví přesně hranici, kdy už nelze 
odhad dopadu do rozpočtu pro přílišnou nepřesnost akceptovat. 
 
S ohledem na výše uvedené má odvolací orgán tedy za prokázané, že Ústav postupoval 
v souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že zde došlo k nedodržení ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) 
a ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Původní znění podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků s vazbou na období 
vyhlášené chřipkové epidemie je neslučitelné se zněním ustanovení § 39b odst. 10 zákona 
č. 48/1997 Sb., které upravuje možnosti stanovení podmínek úhrady. To platí i o návrhu 
odvolatele na alternativní znění s vazbou na výskyt určitého počtu nemocných na 100 tisíc 
obyvatel (vše viz výše). 
 
Co se týče ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., ministerstvo uvádí, že 
toto ustanovení stanovuje, že Ústav má ve správním řízení posuzovat účastníkem řízení 
předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky 
zdravotního pojištění, je-li požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení 
počtu léčených pacientů. Nic takového však v předmětném správním řízení nenastalo, 
neboť žádný účastník nepředložil hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční 
prostředky zdravotního pojištění v souvislosti s požadavkem rozšíření podmínek 
úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů. Ministerstvo dále v této souvislosti 
dodává, že smyslem a účelem ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. je 
mimo jiného ozřejmit ekonomickou stránku změny podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu 
pacientů a zda je tedy např. i při takové změně podmínek úhrady zachována nákladová 
efektivita posuzované terapie, bez jejíhož zachování by nebylo možno úhradu přípravku 
přiznat (viz § 15 odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.). K rozšíření podmínek úhrady 
vedoucímu ke zvýšení počtu léčených pacientů zde vskutku dochází (zde však bez návrhu, 
respektive požadavku na změnu), to však z důvodu odstranění dílčí podmínky (vazby úhrady 
na vyhlášenou epidemii), která je neslučitelná s ustanovením § 39b odst. 10 zákona 
č. 48/1997 Sb. Lze uzavřít, že odkaz odvolatele na ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. je nedůvodný – toto ustanovení zde vskutku realizovat nelze. 
Vzhledem ke všemu uvedenému tedy nebylo na místě, aby jakýkoliv účastník správního řízení 
konstruoval (což se také nestalo) za účelem odstranění takové podmínky úhrady jakoukoliv 
ekonomickou analýzu, kterou by tedy Ústav následně ve smyslu ustanovení § 39b odst. 2 
písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. posoudil. Odvolací orgán dodává, že řešení otázky nákladové 
efektivity v předmětném správním řízení Ústav učinil za dost, když ozřejmil, že úhrada je 
omezena na stejnou skupinu pacientů, že zde není jiná srovnatelně účinná a nákladově 
efektivní terapie, a to vše v situaci poklesu úhrad za balení předmětných léčivých přípravků. 
Řešení otázky odhadu dopadu do rozpočtu zde Ústav taktéž učinil za dost, když jej kalkuloval 
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standardním způsobem na základě jemu známých dat o spotřebách za uplynulé období 
a komparace původních a stanovených výší úhrad, přičemž se také snažil tento odhad dále 
zpřesnit stran situace počtu reálně léčených pacientů. Ústav tedy postupoval v souladu se 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění. 
 
Eventualita nepřiznání úhrady předmětným léčivým přípravkům pro nesplnění podmínek 
účelné terapeutické intervence ve smyslu odvolatelem odkazovaných ustanovení § 15 odst. 6 
písm. d) a odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. zde taktéž realizovat nelze. Klinické využití 
předmětných léčivých přípravků v léčbě chřipky s vazbou na chřipkovou epidemii dle 
původních podmínek úhrady (či s vazbou na určitý počet nemocných na 100 tisíc obyvatel dle 
návrhu odvolatele) nemá odborný podklad, což není v souladu s plněním některých podmínek 
účelné terapeutické intervence – účelu na dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby. 
Odstranění vazby úhrady na chřipkovou epidemii pak tento problém odstraňuje a účelu na 
dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby je učiněno za dost. Podmínka zachování 
nákladové efektivity, jakožto poslední dílčí podmínka účelné terapeutické intervence, zde bude 
zachována tak či tak, neb přínos pro jednoho pacienta s chřipkou je pořád stejný, přičemž 
náklady na přípravek (úhrada za balení) dokonce klesly. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedodržení ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) a § 15 
odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že již při zahájení předmětného správního řízení v rámci svého 
návrhu k řízení a později též prostřednictvím svého vyjádření k hodnotící zprávě vyjádřil svůj 
nesouhlas se zrušením vazby úhrady na dobu vyhlášené chřipkové epidemie, přičemž měl 
upozorňovat na to, že při změně podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu pacientů má 
Ústav provést hodnocení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu podle ustanovení § 39b 
odst. 2. písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. a je povinen doložit, že změněné podmínky úhrady 
jsou v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 písm. d)  v návaznosti na ustanovení § 15 odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Přestože odvolatel zavčasu vyjádřil nesouhlas se zrušením vazby úhrady předmětných 
léčivých přípravků na období vyhlášené chřipkové epidemie, nemění to nic na tom, že takový 
nesouhlas nemohl Ústav reflektovat, neboť by tím jednal nesouladně s ustanovením § 39b 
odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb.  Změněné podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků 
nebrání plnění podmínek účelné terapeutické intervence ve smyslu ustanovení § 15 odst. 6 
písm. d) a odst. 7 zákona č. 48/1997Sb., nezměněné by však plnění některých podmínek 
účelné terapeutické intervence naopak bránily, což Ústav ozřejmil třeba tak, když tvrdil, že 
nezměněné podmínky úhrady nejsou odborně podložené. Odstranění uvedené části podmínek 
úhrady dále nebylo na místě podmiňovat jakýmkoliv prováděním hodnocení nákladové 
efektivity či dopadu do rozpočtu ve smyslu ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb., neboť proto nebyl žádný důvod. 
 
Argumentace odvolatele, že zavčasu a opakovaně vyjadřoval svůj nesouhlas se změnou 
podmínek úhrady, a přitom po Ústavu žádal ekonomické analýzy a doložení splnění 
podmínek účelné terapeutické intervence, tak neznačí nic o nesprávném či nezákonném 
postupu Ústavu v rámci předmětného správního řízení. 
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Co se týče tvrzení odvolatele, že požadoval vazbu úhrady na údaj o počtu nemocných chřipkou 
na 100 tisíc obyvatel, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Tomuto požadavku odvolatele nemohl Ústav vyhovět, neboť by tím podobně jako v případě 
zachování původního znění podmínek úhrady (pro absenci odborného podložení) postupoval 
nesouladně s ustanovením § 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentace odvolatele, že zavčasu uplatnil svůj návrh na upravení podmínek úhrady, 
tak neznačí nic o vadném nesprávném či nezákonném postupu Ústavu v rámci 
předmětného správního řízení. 
 
Co se týče odkazu odvolatele na pasáž ze strany 9 a 10 napadeného rozhodnutí, kde Ústav 
uvádí, že „K námitce Svazu na absenci hodnocení nákladové efektivity Ústav uvádí, že 
považuje nákladovou efektivitu daných přípravků za zachovalou, protože jejich úhrada zůstává 
omezena stejně jako v předchozím řízení o změně výše a podmínek úhrady (3. hloubková 
revize, sp. zn. SUKLS63595/2015) pouze pro přesně dané skupiny pacientů (pacienti, kteří 
z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, 
z následujících skupin: děti s cystickou fibrózou; děti s onkologickým onemocněním na 
imunosupresivní léčbě; dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním 
na trvalé medikaci; pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování 
nepravděpodobnost protilátkové odpovědi). Změna indikačního omezení provedena v této 
hloubkové revizi, tj. odstranění podmínky „vyhlášené“ chřipkové epidemie, je dána reálným 
stavem v běžné klinické praxi, kde (jak bylo potvrzeno stanoviskem hlavní hygieničky, viz 
výše), nic takového jako „vyhlášení“ chřipkové epidemie nenastává, tudíž ani nemůže být 
podmínkou úhrady daných přípravků z veřejného zdravotního pojištění.“, přičemž s takovým 
vypořádáním  námitek v napadeném rozhodnutí odvolatel nesouhlasí a považuje je za 
nedostatečné, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná pasáž ze strany 9 a 10 napadeného rozhodnutí je reakcí Ústavu na část 
argumentace odvolatele z jeho vyjádření ze dne 27. 10. 2017 a to konkrétně stran otázky 
nákladové efektivity (např. otázkou dopadu do rozpočtu se zabýval Ústav dále na straně 10 
napadeného rozhodnutí). 
 
Vypořádání Ústavu ze strany 9 a 10 napadeného rozhodnutí ohledně řešení otázky nákladové 
efektivity je přitom dle názoru odvolacího orgánu přiléhavé, správné a dostatečné, tak jak to 
požaduje ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu. Cílová skupina pacientů nebyla 
v podmínkách úhrady změněna, terapeutický účinek předmětných léčivých přípravků při léčbě 
chřipky je stejný v době vyhlášené chřipkové epidemie i mimo období vyhlášené chřipkové 
epidemie a navíc úhrada za balení předmětných léčivých přípravků byla účinkem napadeného 
rozhodnutí snížena. 
 
Argumentaci odvolatele, že vypořádání Ústavu ze strany 9 a 10 napadeného rozhodnutí 
je nedostatečné, tak nelze přisvědčit. 
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Co se týče názoru odvolatele, že z podmínek úhrady je zřejmé, že po odstranění podmínky 
„(léčivou látku) u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době vyhlášené 
chřipkové epidemie“ dojde k navýšení počtu vykázaných balení a tím i k navýšení dopadu na 
rozpočet, případně ke změně nákladové efektivity použití přípravku za takto stanovených 
podmínek, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
Kvůli předpokládanému navýšení počtu vykázaných balení předmětných léčivých přípravků 
zde nelze vyloučit i eventualitu navýšení dopadu do rozpočtu, to však bez dalšího neznamená, 
že byly postup Ústavu a napadené rozhodnutí nesprávné a nesouladné s platnými právními 
předpisy. Eventualita navýšení dopadu do rozpočtu není bez dalšího překážkou pro rozhodnutí 
o změně podmínek úhrady léčivých přípravků, neboť tuto podmínku žádný platný právní 
předpis nestanoví. Jiná situace by nastala, pokud by bylo v řízení prokázáno, že navýšení 
předpokládaného dopadu do rozpočtu by bylo pro systém veřejného zdravotního pojištění již 
příliš vysoké (neúnosné), kdy by již tedy nebylo kvůli příliš vysokému dopadu do rozpočtu 
možno naplňovat účel  dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby – nebylo by již možno 
naplňovat tyto dílčí podmínky účelné terapeutické intervence ve smyslu ustanovení § 15 
odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., pročež by tedy nebylo možno úhradu předmětným 
léčivým přípravkům pro takové klinické využití přiznat. Žádný takový předpoklad neúnosného 
dopadu do rozpočtu zde však Ústavem prezentován nebyl a ani odvolatel netvrdí a nedokládá 
nic o příliš vysokém (neúnosném) dopadu do rozpočtu, byť je to právě odvolatel, který přímo 
hospodaří s prostředky veřejného zdravotního pojištění, pročež by měl mít tedy náležitý 
přehled stran finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění. 
 
Ke změně nákladové efektivity ve smyslu věty prvé dle ustanovení § 15 odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. zde patrně dojde, neboť bez změny přínosu terapie (stejná cílová skupina 
pacientů) zde došlo ke změně (snížení) úhrad za balení předmětných léčivých přípravků, to 
však bez dalšího neznamená, že zde byly postup Ústavu a napadené rozhodnutí nesprávné 
a nesouladné s platnými právními předpisy. Na straně 14 napadeného rozhodnutí Ústav 
ozřejmil, že předmětné léčivé přípravky jsou jedinými hrazenými přípravky na českém trhu, 
které jsou určené k léčbě chřipky, což se pak v rámci postupu stanovení úhrady předmětných 
léčivých přípravků prakticky projevilo tak, že Ústav nemohl snížit základní úhradu předmětné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků podle denních nákladů jiné 
srovnatelně účinné a nákladově efektivní terapie ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) 
zákona č. 48/1997 Sb. (viz str. 23 napadeného rozhodnutí) – tím zde bylo učiněno řešení 
otázky nákladové efektivity za dost. 
 
Argumentace odvolatele, že dojde ke zvýšení počtu uhrazených balení, zvýšení dopadu 
do rozpočtu a změně nákladové efektivity, neznačí nic o nesprávnosti a nezákonnosti 
postupu Ústavu a napadeného rozhodnutí. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že k námitce na neposouzení nákladové efektivity se Ústav 
vyjádřil velmi stručně, když uvádí, že nákladovou efektivitu daných přípravků považuje 
za zachovalou, protože jejich úhrada zůstává omezena stejně jako v předchozím řízení 
o změně výše a podmínek úhrady (3. hloubková revize, sp. zn. SUKLS63595/2015) pouze pro 
přesně dané skupiny pacientů, nicméně dále už nezmiňuje, že odstraněním časově 
omezeného podávání může případně docházet i k opakovanému podávání u vybraných skupin 
pacientů a není proto zřejmé, zda bude nákladová efektivita zachována, pokud budou 
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předmětné přípravky zejména u pacientů ze skupiny pod bodem 3 (dospělí se závažným 
chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci) podávány opakovaně a to 
bez časového omezení, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu je vypořádání Ústavu dostatečné, Ústav totiž na straně č. 9 
napadeného rozhodnutí především ozřejmil, že cílová skupina pacientů se ve vztahu 
k namítané změně podmínek úhrady předmětných přípravků nemění. Odvolací orgán k tomu 
opakuje, že počet případů opakování chřipky v populaci pacientů vymezených indikačním 
omezením u předmětných léčivých přípravků není v předmětné spisové dokumentaci 
objektivizován, přičemž žádné ustanovení platných právních předpisů Ústavu neukládá 
povinnost, aby při posuzování otázky nákladové efektivity nějak konkrétně přihlížel 
k možnostem opakování akutního onemocnění. Navíc je třeba upozornit, že to není pouze 
strana č. 9 napadeného rozhodnutí, kde se Ústav zabýval otázkou nákladové efektivity. Je to 
třeba i strana č. 23 napadeného rozhodnutí, kde Ústav deklaroval absenci jiné srovnatelně 
účinné a nákladově efektivní terapie, podle které by mohl snížit základní úhradu předmětné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Otázce nákladově efektivity se tak 
Ústav dle názoru odvolacího orgánu věnoval v napadeném rozhodnutí dostatečně. 
 
Zcela na okraj pak odvolací orgán poznamenává, že stručnost určité argumentace správního 
orgánu ještě bez dalšího nevypovídá nic o tom, že je taková argumentace nedostatečná, 
nesprávná či nesouladná s platnými právními předpisy. Obecně platí, že dochází-li k aplikaci 
jasné, stručné a výstižné argumentace, může se tím vhodně předcházet nechtěným 
interpretačním omylům. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav na straně č. 9 napadeného rozhodnutí vyjádřil 
k námitce na neposouzení nákladové efektivity velmi stručně, tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že opakovaně navrhoval, aby Ústav do indikačního omezení 
zahrnul podmínku, která by určila období, kdy mají být předmětné přípravky podávány, 
konkrétně navrhoval hranici 1700 nemocných na 100 000 obyvatel, přičemž tato hranice je 
orientační a odvolatel žádal o její ověření případně navržení jiného postupu, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Vazba úhrady předmětných přípravků na konkrétní počet nemocných v populaci (třeba 
vyjádřeno počtem nemocných na 100 tisíc obyvatel) nemá odbornou korelaci, bez toho ji však 
nelze promítnout do podmínek úhrady, neboť by tím došlo k porušení požadavků ustanovení 
§ 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. (blíže viz výše). Ústav tedy nemohl takovému požadavku 
odvolatele na upřesnění podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků vyhovět. 
 
Argumentaci odvolatele o tom, že opakovaně po Ústavu žádal v rámci podmínek úhrady 
předmětných přípravků zohlednit konkrétní počet nemocných na 100 tisíc obyvatel, tak 
nelze přisvědčit, protože je nedůvodná. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav jeho námitku na upřesnění podmínek úhrady 
skrze zahrnutí konkrétního počtu nemocných na 100 tisíc obyvatel vypořádal s tím, že hranice 
se vyhodnocuje zpětně, a proto nemůže být pro nasazení léčby relevantní, s čímž odvolatel 
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zásadně nesouhlasí, jelikož stejně jako předchozí podmínka „vyhlášené epidemie“ se 
vztahovala k nějaké dosažené nemocnosti (také zpětně), navrhovaná nemocnost vycházela 
ze stejného principu a navíc odvolatel nepožadoval dosažení plošné nemocnosti, ale např. jen 
krajové tak, aby bylo možné přistoupit k léčbě dle lokální situace, přičemž ani tímto se Ústav 
nezabýval, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán připomíná, že jak vazba úhrady na vyhlášenou epidemii chřipky, tak 
vazba na konkrétní počet nemocných na 100 tisíc, nemá odbornou korelaci, pročež nelze tuto 
vazbu zohlednit v podmínkách úhrady, neboť by tím došlo k nesouladnému stavu 
s ustanovením § 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. (viz výše). Absenci odborného 
odůvodnění takové vazby úhrady předmětných přípravků Ústav v napadeném rozhodnutí 
(např. na straně 20 napadeného rozhodnutí) uvedl. 
 
Na straně 10 napadeného rozhodnutí Ústav například uvedl, že „K požadavku Svazu uvést 
v indikačním omezení podmínku počtu pacientů nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel 
Ústav uvádí, že informace NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění 
o aktuální nemocnosti na území ČR jsou zveřejňovány zpětně, tzn. informaci o počtu 
nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel lékař nemá k dispozici v momentě, kdy přípravek 
předepisuje, ale až následující týden. Taková podmínka tedy nemůže být použita k omezení 
úhrady, neboť v čase preskripce ošetřující lékař nemá jakým způsobem zjistit, zda je či není 
naplněna.“  
 
Podobně Ústav na straně 20 napadeného rozhodnutí uvedl, že „Svaz navrhuje podmínku 
vyhlášené chřipkové epidemie nahradit podmínkou „počet nemocných s akutními respiračními 
onemocněními přesahující hranici 1 700 pacientů na 100 000 obyvatel v kraji bydliště 
pacienta“. K tomu Ústav uvádí, že informace NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová 
onemocnění o aktuální nemocnosti na území ČR jsou zveřejňovány zpětně, např. zpráva 
ze dne 9. 1. 2017 se týká situace v 1. kalendářním týdnu roku 2017 (16). Informaci, zda počet 
pacientů v daném týdnu přesahuje hranici 1 700/100 000 tedy lékař nemá k dispozici 
v momentě, kdy přípravek předepisuje, ale až následující týden. Podmínka „počet nemocných 
s akutními respiračními onemocněními přesahující hranici 1 700 pacientů na 100 000 obyvatel 
v kraji bydliště pacienta“ tedy nemůže být použita k omezení úhrady, neboť v čase preskripce 
ošetřující lékař nemá jakým způsobem zjistit, zda je či není naplněna.“ 
 
Vazba úhrady na vyhlášenou epidemii, jakož i vazba úhrady na konkrétní počet nemocných 
na 100 tisíc obyvatel, se v obou případech váže na určitý počet nemocných v populaci. 
Pomine-li přitom odvolací orgán zásadní okolnost, že to nelze v podmínkách úhrady zohlednit 
pro absenci odborného odůvodnění a tedy pro nesoulad s ustanovením § 39b odst. 10 zákona 
č. 48/1997 Sb., lze konstatoval, že v obou případech by mohla případně nastat situace, že 
lékař by v reálné epidemii či při reálném dosažení konkrétního počtu nemocných na 100 tisíc 
obyvatel (ještě před verifikací této situace ze strany Státního zdravotního ústavu) nemusel 
o této reálné situaci vědět a nemohl by tak tedy předmětné přípravky k úhradě z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění indikovat. Jenže v daném případě Ústav netvrdil opak 
a netvrdil ničeho ani o tom, že vazba úhrady na vyhlášenou epidemii chřipky je na rozdíl od 
vazby na konkrétní počet nemocných na 100 obyvatel správná a v souladu s platnými právními 
předpisy – vazbu úhrady předmětných léčivých přípravků na chřipkovou epidemii Ústav zrušil. 
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Vypořádání Ústavu ze strany 10 či 20 napadeného rozhodnutí tak nečiní napadené rozhodnutí 
vnitřně rozporným, jinak vadným či nesouladným s platnými právními předpisy a je souladné 
s § 68 odst. 3 správního řádu. 
 
Argumentaci odvolatele stran vypořádání Ústavu o dosažení určité úrovně nemocnosti 
tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že vyhodnocení nemocnosti provádí Státní zdravotní ústav 
v tzv. chřipkové sezóně jednou týdně, což je dostatečná frekvence s ohledem na případnou 
změnu postupů lékařů a navíc pokud by bylo riziko z prodlení podání léčivého přípravku, je 
možné podat resp. předepsat léčivo a s příslušnou zdravotní pojišťovnou pak řešit postup 
vykázání a není tedy odůvodněné odkazovat na zpoždění vyhodnocení nemocnosti pro 
předepisování předmětných léčiv, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Vazba úhrady předmětných přípravků na určitý výskyt chřipkového onemocnění v populaci je 
zde bez odborné korelace – čili v rozporu s požadavky ustanovením §39b odst. 10 zákona 
č. 48/1997 Sb. (viz výše). 
 
Argumentace odvolatele stran dostatečné frekvence vyhodnocení nemocnosti 
od Státního zdravotního ústavu či rizika prodlení je tedy bez právního významu 
a nedůvodná. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že nezanedbatelnou námitku tvoří navýšení dopadu na 
rozpočet, přičemž pokud Ústav v podkladech pro rozhodnutí uvádí roční náklady na předmětné 
léčivé přípravky ve výši kolem 5 mil. Kč, pak by navýšení o 5 mil. Kč představovalo 100% 
navýšení nákladů, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
V podkladu odhadu dopadu se o žádném 100% navýšení nákladů na předmětné přípravky 
nepojednává, v tomto podkladu se naopak předpokládá úspora nákladů ve výši 144 691 Kč.  
 
Že je tento odhad dopadu do rozpočtu zatížen určitou nepřesností, pak bez dalšího neznačí 
nic o jeho nesouladu s platnými právními předpisy. Určitá míra nepřesnosti je přirozeným 
atributem odhadu (obzvláště u budoucího stavu). Ústav přitom v rámci formulace odhadu 
dopadu do budoucna pracuje i s určitým množstvím odhadovaných dat do minulosti (odhad 
objemu reálných úhrad v minulosti), neboť objem reálných úhrad z minulosti mu není znám 
z jeho úřední činnosti. Ústav zde přitom formuloval nejlepší možný odhad dopadu do rozpočtu, 
neboť lepší data pro jeho provedení, i přes jeho evidentní stahu odhad zpřesnit, neměl 
k dispozici – odhad dopadu byl přitom do předmětné spisové dokumentace založen zavčasu. 
 
Dále je vhodné upozornit, že částka 5 milionů Kč se v podkladu odhadu dopadu nevyskytuje, 
nejvíce se pak této částce blíží částka 4 911 380 Kč, která v podkladu odhadu dopadu již 
konkrétně uvedena je. 
 
V podkladu odhadu dopadu se konkrétně uvádí, že na úhradách dle předcházejícího stavu se 
za jeden rok vynaložilo 4 911 380 Kč (údaj z minulosti). Má-li odvolatel za to, že je tento odhad 
o 100 % nadhodnocený, je to důležité upozornění ze strany zdravotních pojišťoven, které 
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reálné výdaje z prostředků veřejného zdravotního pojištění na danou terapii znají, avšak je to 
též upozornění opožděné, protože přišlo až v době po vydání napadeného rozhodnutí. 
Podklad odhadu dopadu byl do předmětné spisové dokumentace vložen dle 31. 7. 2017, 
pročež měl odvolatel příležitost k tomu, aby tento odhad Ústavu případně pomohl upřesnit 
ještě v době před vydáním napadeného rozhodnutí. Odvolatel přitom ve svém vyjádření ze 
dne 27. 10. 2017 netvrdil ničeho o tom, že odhad Ústavu stran vynaložených úhrad na 
předmětné přípravky za uplynulé období je nadhodnocený – natož 100% nadhodnocený. 
Vzhledem k tomu, že odvolatel přímo vynakládá prostředky veřejného zdravotního pojištění, 
byla by jeho pomoc stran upřesnění odhadu dopadu vhodná, činí-li tak ovšem až v době po 
vydání napadeného rozhodnutí, je taková jeho pomoc již v zásadě zbytečná.  
 
Argumentaci odvolatele stran nadhodnoceného odhadu úhrad za uplynulé období tak 
nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav k dopadu na rozpočet dospěl tak, že uvedl počet balení 
ze spotřeb, které monitoruje z úřední činnosti (11337 ks), ten vynásobil navrhovanou úhradou 
a dospěl k uvedené částce 5 mil., avšak tento postup dle názoru odvolatele neuvádí dopad na 
rozpočet, ale kalkulaci nákladů plátce po změně výše úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Toto tvrzení odvolatele je nepřiléhavé. 
 
Jednak odvolací orgán opakuje, že v podkladu odhadu dopadu se částka 5 mil. Kč nevyskytuje. 
Nevyskytuje se zde (v podkladu odhadu dopadu) však ani počet balení 11337 ks, reálně se 
v podkladu odhadu dopadu vyskytuje počet balení 10 291 ks. 
 
K odhadovanému (budoucímu) ročnímu dopadu do rozpočtu (úspoře 144 691 Kč/rok) dospěl 
Ústav rozdílem odhadovaného objemu budoucích ročních úhrad (4 766 688 Kč/rok) 
s odhadovaným ročním objemem úhrad z minulosti (4 911 380 Kč/rok), což je patrné ze strany 
3 podkladu odhadu dopadu. Pozn. - je zde patrná nepřesnost v řádu 1 Kč (144 691 Kč/rok 
resp. 144 692 Kč/rok), to je zde nicméně marginální okolnost, která je patrně dána vlivem 
zaokrouhlování 
 
K částce 4 766 688 Kč/rok prezentující odhad budoucího ročního objemu úhrad dospěl Ústav 
tak, že vynásobil počet balení přípravků (10 291 ks) výší nové úhrady pro konečného 
spotřebitele (463,19 Kč). To je patrné ze strany 2 a 3 podkladu odhadu dopadu. 
 
K částce 4 911 380 Kč/rok prezentující odhad minulého ročního objemu úhrad dospěl Ústav 
tak, že vynásobil počet balení přípravků (10 291 ks) výší původní úhrady pro konečného 
spotřebitele (477,25 Kč). To je patrné ze strany 2 a 3 podkladu odhadu dopadu. 
 
Těmto údajům pak odpovídá Ústavem prezentovaný odhad dopadu do rozpočtu na straně 24 
a 25 napadeného rozhodnutí. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že na straně 20 napadeného rozhodnutí uvedl Ústav 
následující: „Co se týče požadavku Svazu na hodnocení dopadu na rozpočet, Ústav uvádí, že 
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v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo dle hlášení distributorů spotřebováno 11 337 ks 
balení LP TAMIFLU a 0 ks balení LP RELENZA. Při spotřebě 11 337 balení za rok, úhradě pro 
konečného spotřebitele stanovené v této revizi ve výši 463,19 Kč a omezení úhrady na 1 balení 
pro jednoho pacienta je celkový počet pacientů 11 337 a celkový dopad cca 5 miliónů Kč (11 
337*463,19 Kč = 5 251 185,03 Kč). Jedná se o maximální možný dopad, tzn. vypočtený pro 
situaci, kdy by všech 11 337 pacientů splňovalo podmínky dané indikačním omezením 
(tj. jednalo by se o pacienty, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo 
tam, kde očkování selhalo, z následujících skupin: děti s cystickou fibrózou; děti 
s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; dospělí se závažným chronickým 
plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; pacienti se závažným imunodeficitem, 
kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi). Reálně lze předpokládat dopad 
nižší, neboť část pacientů podmínky indikačního omezení splňovat nebude, a budou si tak 
léčbu hradit sami.“ 
 
Tato argumentace Ústavu ze strany 20 napadeného rozhodnutí však není odhadem dopadu 
do rozpočtu ve smyslu úspor či navýšení (ten je totiž na straně 24 a 25 napadeného 
rozhodnutí), nýbrž odhadem dopadu do rozpočtu ve smyslu celkových ročních výdajů, a to 
v přímé reakci na argumentaci odvolatele k dopadu do rozpočtu, což ostatně odvolatel ani 
nijak věcně nerozporuje. 
 
Pro úplnost zde odvolací orgán upřesňuje, že rozdíl v ročním objemu spotřebovaných balení 
(10 291 ks x 11 337 ks) je zde dán tím, že Ústav vycházel z jiných dat o spotřebách. Pro počet 
10 291 ks vycházel Ústav z údajů o spotřebách za kalendářní rok 2016 (viz str. 1 podkladu 
odhadu dopadu), přičemž pro počet 11 337 ks vycházel Ústav z údajů o spotřebách za období 
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Tento rozdíl však bez dalšího nečiní odhady Ústavu nesouladné 
s platnými právními předpisy. 
 
Má-li snad odvolatel za to, že Ústav opomněl provést standardní odhad dopadu do rozpočtu 
ve smyslu úspor či nárůstů výdajů, pak je třeba zopakovat, že tento standardní odhad dopadu 
do rozpočtu Ústav provedl a je uveden na stranách 24 a 25 napadeného rozhodnutí a ve 
spisové dokumentaci je podložen spisovým podkladem odhadu dopadu. 
 
Argumentaci odvolatele stran kalkulace nákladů pro plátce tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že dopad na rozpočet se musí zabývat počtem pacientů, 
kteří splňují indikační omezení dle návrhu indikačního omezení, počtem pacientů, kteří jsou již 
dnes léčeni, a teprve rozdíl těchto pacientů vynásobený náklady představuje dopad 
na rozpočet, přičemž taková kalkulace ve vypořádání chybí a Ústav ani neuvádí úvahu, kolik 
pacientů bude léčeno, pokud se podmínky úhrady změní dle napadeného rozhodnutí, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
Žádný platný právní předpis neukládá Ústavu povinnost zohledňovat konkrétní rozdíl v počtu 
indikovaných pacientů v rámci formulace předpokládaného dopadu úhrady na finanční 
prostředky zdravotního pojištění ve smyslu ustanovení § 39b odst. 2 písm. j) zákona 
č. 48/1997 Sb. Jelikož žádný platný právní předpis tuto povinnost správnímu orgánu neukládá, 
nemůže se jejího plnění odvolatel domáhat. 
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Zohlednit konkrétní rozdíl v počtu indikovaných pacientů v rámci formulace odhadu dopadu do 
rozpočtu nicméně lze a to za účelem precizace (upřesňování) takového odhadu dopadu, to 
však ale pouze v případě, jsou-li správnímu orgánu takové okolnosti známé a to ať už z jeho 
úřední činnosti, přispěním účastníků řízení či přispěním jiných třetích osob (viz ustanovení 
§ 39l odst. 2 zákon č. 48/1997 Sb.). Konkrétní rozdíl v počtu indikovaných pacientů se zde 
však ozřejmit nepodařilo, pročež tedy postačuje odhad dopadu bez zohlednění takového 
rozdílu v počtu indikovaných pacientů (je zde relevantní nejlepší dostupný odhad dopadu). 
 
Argumentaci odvolatele, že je zde nutné zohlednit v rámci odhadu dopadu do rozpočtu 
rozdíly v počtu indikovaných pacientů, tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav se vůbec nezabýval tím, kolik pacientů bude po 
změně podmínek úhrady léčeno, k jaké změně dojde (zda více či méně pacientů bude léčeno, 
jednou nebo více léčebnými kúrami), nelze tedy uvedenou částku považovat za odůvodnění 
dopadu na rozpočet, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Na straně 20 napadeného rozhodnutí uvedl Ústav, že „Ústav se pokusil získat za účelem 
upřesnění odhadovaného dopadu údaje o počtu pacientů od odborné společnosti, nicméně 
SIL na žádost o odborné stanovisko ze dne 27. 7. 2017 nereagovala.“ Není tedy pravdou, že 
by Ústav stran zjišťování počtu indikovaných pacientů nečinil žádné kroky. Že byl Ústav ve své 
snaze precizovat odhad dopadu do rozpočtu stran ozřejmění počtu indikovaných pacientů 
reálně neúspěšný, však neznačí nic o nesouladu Ústavem odhadovaného dopadu do rozpočtu 
s platnými právními předpisy – v takovém případě postačuje i odhad dopadu bez ozřejmění 
počtu indikovaných pacientů (nejlepší dostupný odhad dopadu). 
 
Argumentaci odvolatele stran absence kroků Ústavu ke zjištění počtu indikovaných 
pacientů tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav je povinen rozšíření podmínek úhrady náležitě 
zdůvodnit a doložit zákonem požadované informace o nákladové efektivitě a dopadu do 
rozpočtu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odstranění vazby úhrady vyhlášení epidemie chřipky odůvodnil Ústav absencí náležité 
odborné korelace, a tedy souladně s ustanovením § 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
Takový postup Ústavu shledává odvolací orgán za správný a opodstatněný. 
 
Žádná analýza nákladové efektivity zde nebyla třeba, Ústav jasně a správně uvedl, že 
cílová skupina pacientů se nemění (přínos se nemění). Úhrada za balení předmětných 
přípravků dokonce poklesla. Stejně tak Ústav aktivně vyhledával jinou srovnatelně účinnou 
a nákladově efektivní terapii, podle které by snížil základní úhradu předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Tím dle názoru odvolacího orgánu učinil Ústav 
řešení otázky nákladové efektivity za dost.  
Ústavem kalkulovaný odhad dopadu do rozpočtu je ve spisu podložen spisovým podkladem 
odhad dopadu – jedná se přitom o veskrze standardní odhad dopadu do rozpočtu ve smyslu 
ustanovení § 39b odst. 2 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb. Ústav se přitom aktivně snažil tento 
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odhad dopadu do rozpočtu dále zpřesnit, když se snažil verifikovat počty indikovaných 
pacientů. Tím dle názoru odvolacího orgánu učinil Ústav řešení otázky odhadu dopadu do 
rozpočtu za dost (blíže viz výše). 
 
Argumentaci odvolatele stran povinnosti Ústavu zdůvodnit rozšíření podmínek úhrady 
a doložení informací o nákladové efektivitě a dopadu do rozpočtu tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že ve znění indikačního omezení předmětných léčivých 
přípravků má být jako jednoznačný ukazatel pro možnost úhrady těchto přípravků uveden údaj 
o počtu nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Tento požadavek odvolatele nemá odbornou korelaci, a proto není v souladu s ustanovením 
§ 39b odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., pročež mu nelze bez dalšího vyhovět. 
 
Argumentaci odvolatele stran jeho požadavku na úpravu podmínek úhrady tak nelze 
přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav měl podmínky úhrady stanovit v souladu s veřejným 
zájmem a šetřit dopad na rozpočet v rámci finanční udržitelnosti systému, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Podle ustanovení § 39b odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. se ve správním řízení posuzuje 
veřejný zájem (§ 17 odst. 2). Pojem veřejný zájem je v rámci zákona o veřejném zdravotním 
pojištění definován v ustanovení § 17 odst. 2 tohoto zákona jako veřejný zájem na zajištění 
kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci 
finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále též „veřejný zájem“). Toto 
ustanovení definuje veřejný zájem pro účel tohoto zákona vysoce neurčitými obecnými pojmy 
a lze jej chápat jako princip, obecnou zásadu. Tento neurčitý pojem je definován dalšími 
obecnými neurčitými pojmy, které je nutné posuzovat v dalších souvislostech tak, jak je 
vymezuje dále zákon č. 48/1997 Sb. Požadavek na posouzení veřejného zájmu v řízení 
o stanovení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady klade vysoké nároky 
na rozhodující správní orgán, který má při rozhodování přihlédnout i k veřejnému zájmu tak, 
aby dostál rovnováhy mezi dvěma jeho protipóly – požadavkem na zajištění bezplatné 
zdravotní péče a limitovaným objemem finančních prostředků na její úhradu. Při posuzování 
veřejného zájmu je tak dle názoru odvolacího orgánu potřeba zohledňovat oba protipóly pokud 
možno stejnou měrou a nezaměřovat se výlučně na zajištění bezplatné zdravotní péče. 
 
Posouzení veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti hrazené péče se zde (ve vztahu 
k podmínkám úhrady) Ústav věnoval tak, že odstranil podmínku úhrady postrádající odbornou 
korelaci.  
Posouzení veřejného zájmu na fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci 
finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění se v předmětném správním 
řízení (ve vztahu k podmínkám úhrady) Ústav věnoval tak, že formuloval úsporový odhad 
dopadu do rozpočtu, uvedl jej již v hodnotící zprávě ze dne 12. 10. 2017, podložil jej ve spise 
podkladem dopadu do rozpočtu a umožnil všem účastníkům správního řízení (čili i zdravotním 
pojišťovnám) se k tomuto úsporovému odhadu dopadu do rozpočtu vyjádřit, přičemž žádný 
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z účastníků předmětného správního řízení (čili ani zdravotní pojišťovny) netvrdil nic o tom, že 
by zde bylo finanční riziko pro fungování systému zdravotnictví, ostatně při úsporovém odhadu 
dopadu do rozpočtu to ani není očekávané. 
 
Vzhledem k uvedenému je ministerstvo toho názoru, že argumentaci odvolatele stran 
veřejného zájmu nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že s námitkami k hodnocení se Ústav nevypořádal 
dostatečně, nezhodnotil, zda podmínky úhrady splňují náležitosti uložené zákonem 
č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
S ohledem na vše již výše uvedené má odvolací orgán za to, že s námitkami odvolatele se 
Ústav vypořádal dostatečně v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu, a přitom 
náležitě zhodnotil otázku zákonnosti podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostatečného vypořádání Ústavu a nezhodnocení 
zákonných náležitostí tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že postup Ústavu je nesprávný, nesplňující ustanovení zákona 
a ohrožující finanční stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění, nemůže odvolací 
orgán tomuto tvrzení s ohledem na výše uvedené vypořádání přisvědčit. 
 
S ohledem na vše výše uvedené shledává odvolací orgán veškeré námitky odvolatele 
nedůvodné. 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených důvodů 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 elektroniky  
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