
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 15 

 

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2020 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 14. září 2020 
Č. j.: MZDR 13231/2020-2/OLZP 

Zn.: L26/2020 
K sp. zn.: SUKLS37247/2020 

 

*MZDRX01AKXLV* 
MZDRX01AKXLV 

R OZ H OD 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, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
▪ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
▪ RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
▪ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 



 

 

Str. 2 z 15 

 

▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
▪ Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
se sídlem Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, D15 T867 Dublin 15, Irsko, 
ev. č.: 800029  
zastoupena: Pfizer, spol. s r.o., se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, IČO: 49244809 
 
▪ DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 
se sídlem Zielstattstrasse 48, 813 79 München, Spolková republika Německo 
zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 15000 Praha 5, 
IČO: 28462564 
 
▪ Boehringer Ingelheim International GmbH, 
se sídlem Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Spolková republika Německo 
zastoupena: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, 
IČO: 48025976 
 
▪ BAYER AG, 
se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Spolková republika Německo 
zastoupena: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 
 
 r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 

▪ České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, 
zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036, 
Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 
Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem Husova 212, 293 
01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České 
republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všichni 
společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: 25. 6. 1965, trvale 
bytem: Polní 331, Hostouň, (dále jen „odvolatel“) 

 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 13. 2. 2020, 
č. j. sukl40566/2020, sp. zn. SUKLS37247/2020 (dále také jen „napadené usnesení“), 
vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků zařazených do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly, tj. 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0193741 ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 168 

0193745 ELIQUIS 5MG TBL FLM 60 
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0193747 ELIQUIS 5MG TBL FLM 168 

0210108 ELIQUIS 5MG TBL FLM 28 

0210607 LIXIANA 15MG TBL FLM 10 

0210612 LIXIANA 30MG TBL FLM 30 

0210618 LIXIANA 30MG TBL FLM 100 

0210625 LIXIANA 60MG TBL FLM 30 

0210631 LIXIANA 60MG TBL FLM 100 

0168373 PRADAXA 150MG CPS DUR 60X1 I 

0168897 XARELTO 15MG TBL FLM 28 II 

0168898 XARELTO 15MG TBL FLM 42 II 

0168899 XARELTO 15MG TBL FLM 98 II 

0168903 XARELTO 20MG TBL FLM 28 II 

0168904 XARELTO 20MG TBL FLM 98 II 

 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o:  

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

 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující skutečnosti. 
 
Dne 10. 2. 2020 bylo u Ústavu zahájeno na základě žádostí odvolatele dle ustanovení § 39p 
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 provedení zkrácené revize systému 
úhrad léčivých přípravků zařazených do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků gatrany a xabany vyšší síly (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 13. 2. 2020 napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že: 
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„Ústav zastavuje na základě ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, správní 
řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků zařazených do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly, tj.: 
 
kód SÚKL:  název:   doplněk názvu: 
0193741  ELIQUIS  2,5MG TBL FLM 168 
0193745  ELIQUIS  5MG TBL FLM 60   
0193747  ELIQUIS  5MG TBL FLM 168  
0210108  ELIQUIS  5MG TBL FLM 28 
0210607  LIXIANA  15MG TBL FLM 10 
0210612  LIXIANA  30MG TBL FLM 30 
0210618  LIXIANA  30MG TBL FLM 100 
0210625  LIXIANA  60MG TBL FLM 30 
0210631  LIXIANA  60MG TBL FLM 100 
0168373  PRADAXA  150MG CPS DUR 60X1 I 
0168897  XARELTO  15MG TBL FLM 28 II 
0168898  XARELTO  15MG TBL FLM 42 II 
0168899  XARELTO  15MG TBL FLM 98 II 
0168903  XARELTO  20MG TBL FLM 28 II 
0168904  XARELTO  20MG TBL FLM 98 II 
 
zahájené na základě žádosti ze dne 10.2.2020 podané žadatelem …“.  
 

II. 
Odvolání 

 
Napadené usnesení bylo účastníkům řízení doručeno dne 18. 2. 2020. Odvolatel podal dne 
26. 2. 2020 proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 
odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 4. 3. 2020. Odvolání bylo tedy podáno 
včas. Odvolatel napadá napadené usnesení v celém rozsahu a domáhá se, aby odvolací 
orgán napadené usnesení zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které 
mu předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Odvolací námitky a jejich vypřádání 

 
Odvolatel brojí proti napadenému usnesení následujícími odvolacími námitkami. 
 
Odvolatel namítá, že žádal o zahájení zkrácené revize pro skupinu přípravků s obsahem 
apixabanu, rivaroxabanu a dabigatranu, kdy tyto léčivé látky náleží podle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 386/2011 Sb. (dále jen 
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„vyhláška č. 384/2007 Sb.“) do referenční skupiny č. 13/2 - léčiva k terapii nebo k profylaxi 
tromboembolických onemocnění, p. o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu (dále také jen 
„referenční skupina č. 13/2“), přičemž v této skupině již proběhla první revize pod 
sp. zn. SUKLS212708/2010. Ústav však v napadeném usnesení uvedl, že skupina vyšších sil 
nebyla do revize zahrnuta.  
 
V odůvodnění napadeného usnesení o zastavení řízení Ústav uvedl, že rozhodnutí 
z hloubkové revize ve skupině gatrany a xabany vyšších sil dosud nenabylo právní moci, 
protože ve správním řízení sp. zn. SUKLS215786/2013 bylo podáno odvolání. Ústav se přitom 
odvolává na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR34579/2015-3/FAR, 
sp. zn. FAR L32/2015, ke sp. zn. SUKLS19415/2015, kde je uvedeno „Aby bylo možno 
považovat správní řízení za ukončené, musí být rozhodnuto o celém předmětu řízení. Bylo by 
nesprávné považovat správní řízení za ukončené, pokud nebylo pravomocně rozhodnuto 
o celém předmětu řízení.“  
 
Odvolatel s odůvodněním napadeného usnesení nesouhlasí. Namítá, že přípravky o různých 
silách jsou zahrnovány do referenčních skupin podle obsahu léčivé látky a případně síly, pokud 
je toto uvedeno v popisu příslušné referenční skupiny ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. Skupina 
č. 13/2 je ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. definována jako léčiva k terapii nebo k profylaxi 
tromboembolických onemocnění, p.o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu. Síla přípravků 
s jednotlivými léčivými látkami není v referenční skupině definována. Argument, že síla 
rivaroxabanu 20 mg nebyla předmětem revize, je v daném případě nepodstatný. Ústav sám 
uvádí, že ve skupině č. 13/2 hloubková revize proběhla a je pravomocná. Skutečnost, že Ústav 
přistoupil k zařazení síly rivaroxabanu 20 mg do tzv. pseudoreferenční skupiny nemůže 
znamenat, že Ústav odmítne zahájit zkrácenou revizi, protože z vlastní vůle změnil obsah 
referenční skupiny a uměle vydělil část přípravků z referenční skupiny.  
 
Jako příklad opačného postupu Ústavu odvolatel v odvolání revizi referenční skupiny č. 8/2 - 
dlouhodobě působící inzuliny. V hloubkové revizi vedené pod sp. zn. SUKLS82904/2009 byly 
součástí správního řízení pouze přípravky s obsahem 100IU v ml. Přesto byla 1. zkrácená 
revize vedena pod sp. zn. SUKLS3661/2016. V této revizi byly zařazeny přípravky TOUJEO 
se silou 300IU/ML. S těmito přípravky hloubková revize neproběhla, přesto Ústav vedl 
zkrácenou revizi, kam přípravky TOUJEO zařadil a zkrácenou revizi včetně TOUJEO ukončil 
rozhodnutím. Argument pro zastavení zkrácené revize z důvodu nezařazení konkrétní síly do 
předchozí hloubkové revize je tedy dle názoru odvolatele nesprávný, protože je zjevné, že 
i přípravky s jinou silou jsou zařazovány do zkrácené revize, i když přímo na jiné síly hloubková 
revize neproběhla.  
 
Dalším příkladem, který odvolatel v odvolání uvádí, je hodnocení Ústavu v referenční skupině 
č. 9/5 - léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém, kdy Ústav provedl první 
(sp. zn. SUKLS116330/2009) i druhou (sp. zn. SUKLS151561/2014) hloubkovou revizi, 
ve které nehodnotil léčivou látku dulaglutid. Přípravky s obsahem této léčivé látky však byly 
součástí druhé zkrácené revize (sp. zn. SUKLS262183/2016). V tomto případě dokonce 
do zkrácené revize Ústav zahrnul přípravky, které nejsou uvedené v referenční skupině 
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a neproběhla na ně žádná hloubková revize, Ústav však zkrácenou revizi s těmito přípravky 
vedl a vydal rozhodnutí, které nabylo právní moci.  
 
Odvolatel namítá, že zdůvodnění, proč byla zkrácená revize zahájená na žádost odvolatele 
zastavena, neodpovídá běžné praxi Ústavu v jiných případech, a proto byl postup Ústavu 
v předmětném správním řízení nepředvídatelný, což odporuje zásadám vedení správního 
řízení (předvídatelnost rozhodování, ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu).  
 
Odvolatel trvá na tom, že přípravky s obsahem rivaroxabanu byly předmětem hloubkové 
revize, která je pravomocná a nic tedy nebránilo vedení zkrácené revize podle žádosti 
odvolatele.  
 
Odvolatel konstatuje, že podle ustanovení § 3 správního řádu má správní orgán postupovat 
tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je 
nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2. Správní orgán má postupovat 
mimo jiné tak, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu. Odvolatel namítá, že Ústav v případě napadeného usnesení 
takto nepostupoval a rozhodl netransparentně. Takový postup je v rozporu se zásadami 
vedení správního řízení. 
 
Odvolací orgán uvádí následující vypořádání odvolacích námitek. 
 
Pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodnou okolností, pro jakou skupinu v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků odvolatel požádal o zahájení zkrácené revize 
a zda je splněn předpoklad zakotvený v ustanovení § 39p odst. 5 věty čtvrté zákona 
č. 48/1997 Sb., že v této skupině již proběhla revize systému úhrad podle ustanovení § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Podle ustanovení § 39p odst. 5 věty čtvrté zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Zkrácenou revizi 
podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které 
proběhla první revize systému úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l.“. První 
revizí systému úhrad se v kontextu věty za středníkem rozumí revize podle ustanovení § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Podle ustanovení § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Ústav zařazuje léčivý 
přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny, pokud se v průběhu řízení 
neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží. … Referenčními skupinami jsou skupiny 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností 
a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Seznam referenčních skupin stanoví 
Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.“ Tímto prováděcím právním 
předpisem je vyhláška č. 384/2007 Sb.  
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Podle ustanovení § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. dále platí, že „Ustanovení 
o referenčních skupinách se na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, 
který nelze zařadit do referenční skupiny, nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro 
zvláštní lékařské účely v zásadě terapeuticky zaměnitelných, které nelze zařadit do žádné 
referenční skupiny, použijí přiměřeně.“ Lze tedy konstatovat, že dle ustanovení § 39l odst. 4 
ve spojení s ustanovením § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. lze zahájit a vést hloubkovou 
revizi i se skupinami v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, které nelze 
zařadit do žádné referenční skupiny ve smyslu vyhlášky č. 384/2007 Sb.  

 
Odvolatel ve své žádosti ze dne 10. 2. 2020 o zahájení zkrácené revize, která byla vložena 
do spisu Ústavu dne 10. 2. 2020 pod č. j. sukl37247/2020, doslova uvedl: „Výše uvedené 
zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jen 
„Svaz“) žádají tímto, v souladu s ustanovením § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále 
jen „Zákon“), Státní ústav pro kontrolu léčiv o provedení zkráceného revizního řízení skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků gatrany a xabany vyšší síly. 
Svaz navrhuje provedení zkrácené revize na podkladě aktuálních cenových referencí 
od 1. 2. 2020 zjištěných ve Francii pro LP XARELTO, 20MG TBL FLM 28. 
V souladu s § 39p odst. 1 Zákona očekáváme úsporu prostředků veřejného zdravotního 
pojištění přesahující 30 mil. Kč ročně.“ 
 
Z obsahu žádosti odvolatele ze dne 10. 2. 2020 je zcela zřejmé, že žádá o provedení zkrácené 
revize skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany 
a xabany vyšší síly. Odvolatel však neuvádí žádnou informaci, ze které by bylo zjevné, že je 
splněn předpoklad, že u předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků gatrany a xabany vyšší síly již proběhla první revize systému úhrad, ani konkrétní 
léčivé přípravky do této skupiny náležející, vyjma léčivého přípravku XARELTO, 20MG TBL 
FLM 28. 
 
Zásadní je tak otázka, zda v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků gatrany a xabany vyšší síly proběhla první revize systému úhrad, zejména zda léčivé 
přípravky ze skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany 
vyšší síly v minulosti patřily do referenční skupiny č. 13/2 - léčiva k terapii nebo k profylaxi 
tromboembolických onemocnění, p. o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, ve které 
proběhla hloubková revize pod sp. zn. SUKLS212708/2010, nebo zda v této skupině v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly proběhla revize 
systému úhrad v minulosti samostatně. 
 
Posouzení terapeutické zaměnitelnosti a zařazení jednotlivých léčivých přípravků 
do referenčních skupin podle vyhlášky č. 384/2007 Sb. a do skupin v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků probíhá především ve správních řízeních týkajících se výše 
a podmínek úhrady. Pravidelnou součástí výroku o výši a podmínkách úhrady za balení 
léčivého přípravku je zařazení konkrétního léčivého přípravku na základě ustanovení § 15 
odst. 9 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. do referenční skupiny podle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
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nebo do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků per analogiam 
k ustanovení § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.  

 
Podle vyhlášky č. 384/2007 Sb. náleží do referenční skupiny č. 13/2 - léčiva k terapii nebo 
k profylaxi tromboembolických onemocnění, p. o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, 
převážně následující léčivé látky: (B01AE07) dabigatran, (B01AX06) rivaroxaban, (B01A) 
apixabanu. Platí, že Ústav zařazuje léčivý přípravek s obsahem dané léčivé látky v rámci řízení 
podle ustanovení § 39g do referenční skupiny, pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do 
dané referenční skupiny nenáleží. 
 
Odvolací orgán na základě rozhodnutí Ústavu ze dne 25. 5. 2011, vyvěšeného dne 
26. 5. 2011, pod sp. zn. SUKLS212708/2010, které je veřejně dostupné na internetové adrese 
http://www.sukl.cz/modules/procedures/detail.php?spzn=SUKLS212708%2F2010, 
konstatuje, že v rámci hloubkové revize systému úhrad (společné řízení o změně výše 
a podmínek úhrady) byly léčivé přípravky uvedené ve výrocích č. 2 až 11 tohoto rozhodnutí 
Ústavu, které nabylo právní moci dnem 31. 5. 2011, zařazeny do referenční skupiny č. 13/2 - 
léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa 
a trombinu, perorální, následující léčivé přípravky: 

Kód Ústavu  Název   Doplněk názvu 
0029322  PRADAXA  75 MG POR CPS DUR 10X1X75MG 
0029323  PRADAXA  75 MG POR CPS DUR 30X1X75MG 
0029326  PRADAXA  110 MG POR CPS DUR 10X1X110MG 
0029327  PRADAXA  110 MG POR CPS DUR 30X1X110MG 
0500713  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 10X10MG 
0500714  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 30X10MG 
0500715  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 100X1X10MG 
0500717  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 10X10MG 
0500718  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 30X10MG 
0500719  XARELTO  10 MG POR TBL FLM 100X1X10MG 
 
Zařazení konkrétního léčivého přípravku do referenční skupiny nastává až konstitutivním 
výrokem správního rozhodnutí Ústavu podle ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) zákona 
č. 48/1997 Sb. (event. dle ustanovení § 39c odst. 1 věty první zákona č. 48/1997 Sb.), 
a v případě skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků podle téhož 
ustanovení ve spojení s ustanovením § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Na základě 
porovnání léčivých přípravků, které jsou předmětem zkrácené revize 
sp. zn. SUKLS37247/2020 a léčivých přípravků, které byly předmětem hloubkové revize 
sp. zn. SUKLS212708/2010, má odvolací orgán za prokázané, že předmětné přípravky 
ze zkrácené revize sp. zn. SUKLS37247/2020 nebyly předmětem řízení o hloubkové revizi 
sp. zn. SUKLS212708/2010, resp. nebyly v této hloubkové revizi zařazeny výrokem rozhodnutí 
Ústavu do referenční skupiny č. 13/2, a proto hloubková revize sp. zn. SUKLS212708/2010 
nezakládá splnění podmínky proběhlé první revize systému úhrad pro předmětné přípravky. 
Námitce odvolatele, že hloubková revize sp. zn. SUKLS212708/2010 zajišťuje hmotněprávní 
podmínku proběhlé první revize systému úhrad pro uskutečnění zkrácené revize systému 

http://www.sukl.cz/modules/procedures/detail.php?spzn=SUKLS212708%2F2010
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úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší 
síly ve smyslu ustanovení § 39p odst. 5 věty čtvrté zákona č. 48/1997 Sb., tak nelze 
přisvědčit. 
 
Odvolací orgán dále ozřejmí, zda předmětné přípravky v minulosti byly nebo nebyly zařazeny 
do referenční skupiny č. 13/2 vyhlášky č. 384/2007 Sb. a zda u předmětných přípravků 
v minulosti proběhla revize systému úhrad podle ustanovení § 39l zákona č. 48/1997 Sb., 
a to na základě dálkově veřejně dostupných informací o proběhlých správních řízeních 
u konkrétních léčivých přípravků na webové adrese: http://www.sukl.cz/modules/procedures/ 
a podle správních rozhodnutích založených v příslušných spisech Ústavu pod níže uvedenými 
spisovými značkami, dostupných distančně prostřednictvím elektronického podpisu 
na webové adrese: https://verso.sukl.cz/fcgi/verso.fpl?fname=vp_index 
 
Pokud jde o léčivý přípravek ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 168, kód Ústavu 0193741, nabyla 
právní moci (dále také jen „PM“) rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, hloubková revize maximálních cen, PM 27. 10. 2015 
• sp. zn. SUKLS173093/2014, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 1. 10. 2015, 

(předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS207881/2013, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 1. 05. 2014, (přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek dabigatran o síle 110 
mg a 150 mg, rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg a apixaban o síle 5 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek ELIQUIS 5MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0193745, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních:  

• sp. zn. SUKLS104815/2015, hloubková revize maximálních cen, PM 27. 10. 2015 
• sp. zn. SUKLS173093/2014, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 

1. 10. 2015, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, 
rivaroxaban a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší 
síly“)) 

• sp. zn. SUKLS39409/2013, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 27. 08. 2013, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg, rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg a apixaban o síle 5 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek ELIQUIS 5MG TBL FLM 168, kód Ústavu 0193747, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, hloubková revize maximálních cen, PM 27. 10. 2015 
• sp. zn. SUKLS173093/2014, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 1. 10. 2015, 

(předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
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zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS39409/2013, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 27. 08. 2013, (přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek dabigatran o síle 110 
mg a 150 mg, rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg a apixaban o síle 5 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek ELIQUIS 5MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0210108, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS173045/2014, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 17. 03. 2016, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
dabigatran, rivaroxaban a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a 
xabany vyšší síly“) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek LIXIANA 15MG TBL FLM 10, kód Ústavu 0210607, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS154256/2016, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, nabytí PM výroku o zařazení do skupiny 9. 1. 2019, (předmětný přípravek byl 
výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem gatranů a xabanů vyšší síly) 

 

Pokud jde o léčivý přípravek LIXIANA 30MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0210612, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp.  zn. SUKLS54110/2019, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, nabytí PM 9. 
1. 2020, usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti 

• sp. zn. SUKLS154256/2016, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, nabytí PM výroku o zařazení do skupiny 9. 1. 2019 (předmětný přípravek byl 
výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem gatranů a xabanů vyšší síly) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek LIXIANA 30MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0210618, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp.  zn. SUKLS54110/2019, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, nabytí PM 
9. 1. 2020, usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti 

• sp. zn. SUKLS154256/2016, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, nabytí PM 9. 1. 2019 výroku o zařazení do skupiny (předmětný přípravek byl 
výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem gatranů a xabanů vyšší síly) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek LIXIANA 60MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0210625, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp.  zn. SUKLS54110/2019, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, nabytí PM 
9. 1. 2020, usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti 
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• sp. zn. SUKLS154256/2016, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, nabytí PM 9. 1. 2019 výroku o zařazení do skupiny (předmětný přípravek byl 
výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem gatranů a xabanů vyšší síly) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek LIXIANA 60MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0210631, nabyla PM 
rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp.  zn. SUKLS54110/2019, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, nabytí PM 
9. 1. 2020, usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti 

• sp. zn. SUKLS154256/2016, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, nabytí PM 9. 1. 2019 výroku o zařazení do skupiny (předmětný přípravek byl 
zařazen výrokem do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem gatranů a xabanů vyšší síly) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek PRADAXA 150MG CPS DUR 60X1 I, kód Ústavu 0168373, 
nabyla PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS23477/2020, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, nabytí PM 5. 6. 
2020, usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti 

• sp. zn. SUKLS140532/2019, žádost o změnu maximální ceny, PM 12. 9. 2019 
• sp. zn. SUKLS104787/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 

PM 9. 10. 2015 
• sp. zn. SUKLS121399/2014, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 1. 10. 2015 

(předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban a 
apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“) 

• sp. zn. SUKLS165923/2011, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 14. 4. 2012 Pro předmětný přípravek bylo výrokem 3b) výslovně 
stanoveno, že se nezařazuje do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
Na straně 38 rozhodnutí ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. SUKLS165923/2011 Ústav uvádí, 
že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická zaměnitelnost) neodpovídá žádné 
skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo 
blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, tak jak jsou 
stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 384/2007 Sb., o seznamu 
referenčních skupin ve znění pozdějších předpisů, a proto předmětný léčivý přípravek 
do žádné referenční skupiny nezařazuje. 

 
Pokud jde o léčivý přípravek XARELTO 15MG TBL FLM 28 II, kód Ústavu 0168897, nabyla 
PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS122308/2015, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 12. 11. 
2015 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 
PM 27. 10. 2015 
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• sp. zn. SUKLS55153/2012, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 13. 9. 2012, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg a rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek XARELTO 15MG TBL FLM 42 II, kód Ústavu 0168898, nabyla 
PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS122308/2015, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 12. 11. 
2015 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 
PM 27. 10. 2015 

• sp. zn. SUKLS55153/2012, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 13. 9. 2012, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg a rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek XARELTO 15MG TBL FLM 98 II, kód Ústavu 0168899, nabyla 
PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS122308/2015, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 12. 11. 
2015 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 
PM 27. 10. 2015 

• sp. zn. SUKLS55153/2012, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 13. 0. 2012, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg a rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg) 

 
Pokud jde o léčivý přípravek XARELTO 20MG TBL FLM 28 II, kód Ústavu 0168903, nabyla 
PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS122308/2015, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 12. 11. 
2015 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 
PM 27. 10. 2015 

• sp. zn. SUKLS55153/2012, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 13. 9. 2012 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg a rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg) 
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Pokud jde o léčivý přípravek XARELTO 20MG TBL FLM 98 II, kód Ústavu 0168904, nabyla 
PM rozhodnutí ve věci vydaná v následujících řízeních: 

• sp. zn. SUKLS122308/2015, žádost o změnu výše a podmínek úhrady, PM 12. 11. 
2015 (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran, rivaroxaban 
a apixaban hrazených v indikaci fibrilace síní („gatrany a xabany vyšší síly“)) 

• sp. zn. SUKLS104815/2015, řízení o hloubkové revizi maximálních cen z moci úřední, 
PM 27. 10. 2015 

• sp. zn. SUKLS55153/2012, žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady, PM 13. 9. 2012, (předmětný přípravek byl výrokem zařazen do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dabigatran 
o síle 110 mg a 150 mg a rivaroxaban o síle 15 mg a 20 mg) 

 
Odvolacímu orgánu není z jeho úřední činnosti v době vydání tohoto rozhodnutí známo, že by 
nějaký jiný léčivý přípravek náležel na základě výroku rozhodnutí Ústavu do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly, a ani odvolatel nic 
takového netvrdí. 
 
Pokud jde o nesouhlas odvolatele s názorem Ústavu, který v napadeném usnesení uvedl, 
že také rozhodnutí z hloubkové revize ve skupině gatrany a xabany vyšších sil 
sp. zn. SUKLS215786/2013 nemůže zajistit splnění předpokladu proběhlé hloubkové revize, 
neboť dosud nenabylo právní moci, protože ve správním řízení sp. zn. SUKLS215786/2013 
bylo podáno odvolání, uvádí odvolací orgán následující. Ministerstvo zdravotnictví svým 
rozhodnutím ze dne 9. 4. 2020, č. j. MZDR50688/2019-2/CAU, zn. L71/2019, zrušilo mimo jiné 
výroky o změně výše a podmínek úhrady obsažené v rozhodnutí Ústavu ze dne 30. 9. 2019, 
sp. zn. SUKLS215786/2013, které Ústav vydal v rámci hloubkové revize systému úhrad 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly, 
a věc vrátilo Ústavu k novému projednání. Ani rozhodnutí Ústavu ze dne 30. 9. 2019, 
sp. zn. SUKLS215786/2013, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze dne 
9. 4. 2020, č. j. MZDR50688/2019-2/CAU, zn. L71/2019, tedy nezakládá splnění hmotněprávní 
podmínky proběhnutí první revize systému úhrad ve skupině v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly, neboť hloubková revize systému 
úhrad léčivých přípravků, které do ní byly zařazeny, byla vrácena k novému projednání. 
Nesouhlasu odvolatele, resp. jeho námitce tedy nelze přisvědčit. 
 
K námitce odvolatele odvolací orgán konstatuje, že nespatřuje žádný důvod se odchýlit 
od právního názoru, který ve vztahu k podmínce „proběhnutí první revize systému úhrad“ 
uvedené v ustanovení § 39p odst. 5 věty čtvrté zákona č. 48/1997 Sb. zaujal ve svém 
rozhodnutí ze dne 9. 5. 2018, č. j. MZDR34579/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L32/2015, ve kterém 
uvedl: „Aby bylo možno považovat správní řízení za ukončené, musí být rozhodnuto o celém 
předmětu řízení. Bylo by nesprávné považovat správní řízení za ukončené, pokud nebylo 
pravomocně rozhodnuto o celém předmětu řízení.“ Jde o konstantní rozhodovací praxi 
navazující na dřívější rozhodnutí ze dne 20. 5. 2014, č. j. MZDR20823/2014, sp. zn. L19/2014, 
a rozhodnutí ze dne 25. 6. 2014, č. j. MZDR20922/2014, sp. zn. L20/2014. Podmínka „proběhlé 
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první revize systému úhrad“ znamená, že musí existovat pravomocné a vykonatelné meritorní 
rozhodnutí o celém předmětu (ve všech výrocích) v řízení o změně výše a podmínek úhrady 
podle ustanovení § 39l zákona č. 48/1997 Sb., jako základní předpoklad pro vyhovění žádosti 
o zkrácenou revizi podle ustanovení § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. nebo pro provedení 
zkrácené revize z moci úřední podle ustanovení § 39p odst. 1 až 4 a podle ustanovení § 39c 
odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. Dokud není řízení o první revizi v celém rozsahu ukončeno, 
nelze hovořit o splnění předpokladu dle ustanovení § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
pro vyhovění žádosti o zkrácenou revizi. Je vhodné doplnit, že druhým hmotněprávním 
předpokladem pro vyhovění žádosti o zkrácenou revizi je předpoklad úspor prostředků 
zdravotního pojištění uvedený v ustanovení § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolatel 
ve svém odvolání blíže nespecifikoval, v čemž spatřuje nesprávnost nebo nezákonnost 
právního názoru odvolacího orgánu. Protože odvolací orgán neshledal bez dalšího svůj shora 
uvedený názor nesprávný, považuje nesouhlas odvolatele s vypořádáním Ústavu za 
nedůvodný. 
 
Na základě výše uvedeného odvolací orgán považuje za prokázané, že (1) předmětné 
přípravky nebyly v minulosti, přesněji řečeno v období od svého vstupu do systému 
úhrad v České republice až do současnosti, zařazeny výrokem rozhodnutí Ústavu 
do referenční skupiny č. 13/2 vyhlášky č. 384/2007 Sb., že naopak (2) byly zařazeny 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany 
vyšší síly a že (3) v této skupině neproběhla revize systému úhrad podle ustanovení 
§ 39l zákona č. 48/1997 Sb.   
 
Vzhledem k tomu, že Ústav je správním orgánem, který provádí řízení o stanovení či změně 
maximálních cen a výše a podmínek úhrady, všechny tyto informace jsou mu známé z úřední 
činnosti. V době podání žádosti o provedení zkrácené revize skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků gatrany a xabany vyšší síly nadto probíhalo odvolací řízení 
sp. zn. MZDR50688/2019-2/CAU, zn. L71/2019, o odvolání proti rozhodnutí Ústavu 
č. j. sukl259086/2019, sp. zn. SUKLS215786/2013, týkající se právě jak předmětných 
přípravků, tak léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 13/2, takže je logické, 
že se situací ohledně všech těchto léčivých přípravků byl Ústav velmi dobře obeznámen. 

 
Pokud jde o namítané případy jiných řízení, odvolací orgán nepovažuje za nutné se vyjadřovat 
k průběhu nebo vymezení předmětu řízení v jiných hloubkových revizích, neboť má za to, 
že shora uvedená argumentace je dostatečně přesvědčivá a podložena konkrétními fakty 
a ustanoveními právních předpisů, a také proto, že rozbor jiných případů by si vyžádal 
obdobné podrobné zjišťování, které by přesahovalo potřebu dostatečně ozřejmit skutkové 
a právní okolnosti právě v daném předmětném řízení. Věcnou správnost a zákonnost je třeba 
prokázat především v předmětném správním řízení. To nicméně nepopírá základní zásadu, 
kterou jsou správní orgány povinny dodržovat, vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 4 správního 
řádu, které zakotvuje zásadu právní jistoty (resp. zásadu legitimního očekávání), podle které 
platí, že: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby 
odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných 
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“  
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IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 

 
P o u č e n í :  

 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
 

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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