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Vyvěšeno dne: 14. 9. 2020 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 14. září 2020 
Č. j.: MZDR 26441/2020-2/OLZP 

Zn.: L65/2020 
Ke sp. zn.: SUKLS104629/2020 

*MZDRX01B01TQ* 
MZDRX01B01TQ 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním 
řízení, jehož účastníky jsou: 

 
▪ Novatin Limited,  

se sídlem 230, Second floor, Eucharistic Congress Road, MST 9039 Mosta, Maltská 
republika,  
IČO: C76379 

zastoupena: Ing. Ludmila Nováková,  
se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, 
IČO: 480 94 099  

 
▪ AstraZeneca AB, 

se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království, 
IČO: 556011-7482  

zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o.,  
se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice, 
IČO: 639 84 482 

 
▪ Novartis s.r.o., 

se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 645 75 977  

 
▪ Gedeon Richter Plc., 

Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Maďarská republika, 
IČO: 110040944  
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zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.,  
se sídlem Na Strži 1702/65, 14000 Praha 4, 
IČO: 247 23 720  

 
▪ Zentiva, k.s., 

se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, 
IČO: 492 40 030  

zastoupena: Šnáblová Martina,  
se sídlem Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 

 
▪ SANDOZ s.r.o., 

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

▪ Accord Healtcare Polska Sp. z o.o., 
se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, 
IČO: 142248997  

zastoupena: Ing. Ludmila Nováková,  
se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, 
IČO: 480 94 099  

 
▪ Aurovitas, spol. s.r.o., 

se sídlem Karlovarská 77/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně,  
IČO: 453 14 306 
 

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

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

▪ Teva Pharma B.V., 
se sídlem Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemské království,  
IČO: 30099369  

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

 
▪ MEDOCHEMIE Ltd., 

se sídlem Konstantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Tsiflikoudia, Limassol, Kyperská republika, 
CY10007761P  

zastoupena: Medochemie Bohemia, spol. s r.o.,  
Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, 
IČO: 251 25 559 
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▪ PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,  
se sídlem Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7 – Holešovice, 
IČO: 274 48 169  

zastoupena: IQ-MED a.s.,  
se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5, 
IČO: 283 80 061  

 

▪ Krka, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto, 
se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinská republika, 
IČO: 5043611000 

zastoupena: KRKA ČR s.r.o., 
  se sídlem Sokolovská 79, 18600 Praha 8, 

IČO: 654 08 977 
 

▪ Actavis Group PTC ehf., 
se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika,  
IČO: 640706-310  

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

 
▪ Adamed Pharma S.A., 

se sídlem Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polská republika,  
IČO: 0000116926  

zastoupena: IQ-MED a.s.,  
se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5,  
IČO: 283 80 061 

 
▪ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  

se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 476 72 234 
 

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

 

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

 

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

 

▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 463 54 182 
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▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 471 14 304 

 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 

▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518 

 

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

Novatin Limited, se sídlem 230, Second floor, Eucharistic Congress Road, MST 9039 Mosta, 
Maltská republika, IČO: C76379, zastoupeného: Novation s.r.o., se sídlem V Sadech 
1081/4a, 160 00 Praha, IČO: 279 30 815 
 (dále jen „odvolatel“ nebo „účastník řízení“) 
 

proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 26. 5. 2020, 
sp. zn. SUKLS104629/2020, č. j. sukl130033/2020, o prodloužení lhůty pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů (dále jen „napadené usnesení“), vydanému v řízení o hloubkové 
revizi systému maximálních cen léčivých přípravků náležejících od referenční skupiny 
č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. tj., 

kód SÚKL:  název:  doplněk názvu: 

0235688  CORVAPRO  10MG TBL FLM 30 

0235692  CORVAPRO  10MG TBL FLM 90 

0235697  CORVAPRO  20MG TBL FLM 30 

0235701  CORVAPRO  20MG TBL FLM 90 

0235706  CORVAPRO  40MG TBL FLM 30 

0235710  CORVAPRO  40MG TBL FLM 90 

0233068  CRESTOR  10MG TBL FLM 28 

0233071  CRESTOR  20MG TBL FLM 28 

0233074  CRESTOR  40MG TBL FLM 28 

0233077  CRESTOR  5MG TBL FLM 28 

0016055  LESCOL XL  80MG TBL PRO 28(2X14) 

0145845  MERTENIL  10MG TBL FLM 30 

0145847  MERTENIL  20MG TBL FLM 30 

0145849  MERTENIL  40MG TBL FLM 30 

0173148  MERTENIL  15MG TBL FLM 30 
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0173151  MERTENIL  30MG TBL FLM 30 

0176998  MERTENIL  10MG TBL FLM 90 

0176999  MERTENIL  20MG TBL FLM 90 

0177000  MERTENIL  40MG TBL FLM 90 

0148068  ROSUCARD  10MG TBL FLM 30 

0148070  ROSUCARD  10MG TBL FLM 90 

0148072  ROSUCARD  20MG TBL FLM 30 

0148074  ROSUCARD  20MG TBL FLM 90 

0148076  ROSUCARD  40MG TBL FLM 30 

0148078  ROSUCARD  40MG TBL FLM 90 

0145551  ROSUMOP  10MG TBL FLM 30 

0145558  ROSUMOP  10MG TBL FLM 100 

0145567  ROSUMOP  20MG TBL FLM 30 

0145574  ROSUMOP  20MG TBL FLM 100 

0145583  ROSUMOP  40MG TBL FLM 30 

0239980  ROSUVASTATIN ACCORD  10MG TBL FLM 30 

0239983  ROSUVASTATIN ACCORD  10MG TBL FLM 90 

0239990  ROSUVASTATIN ACCORD  20MG TBL FLM 30 

0239993  ROSUVASTATIN ACCORD  20MG TBL FLM 90 

0240000  ROSUVASTATIN ACCORD  40MG TBL FLM 30 

0240002  ROSUVASTATIN ACCORD  40MG TBL FLM 90 

0245073  ROSUVASTATIN AUROVITAS  10MG TBL FLM 30 

0245076  ROSUVASTATIN AUROVITAS  10MG TBL FLM 100 

0245083  ROSUVASTATIN AUROVITAS  10MG TBL FLM 90 

0245087  ROSUVASTATIN AUROVITAS  20MG TBL FLM 100 

0245094  ROSUVASTATIN AUROVITAS  20MG TBL FLM 90 

0245099  ROSUVASTATIN AUROVITAS  20MG TBL FLM 30 

0245103  ROSUVASTATIN AUROVITAS  40MG TBL FLM 30 

0245106  ROSUVASTATIN AUROVITAS  40MG TBL FLM 100 

0245112  ROSUVASTATIN AUROVITAS  40MG TBL FLM 90 

0235522  ROSUVASTATIN MYLAN  10MG TBL FLM 30 I 
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0235526  ROSUVASTATIN MYLAN  10MG TBL FLM 90 I 

0235555  ROSUVASTATIN MYLAN  20MG TBL FLM 30 I 

0235559  ROSUVASTATIN MYLAN  20MG TBL FLM 90 I 

0127150  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  40MG TBL FLM 100 II 

0127161  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  40MG TBL FLM 30 II 

0202580  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  10MG TBL FLM 90 II 

0202584  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  10MG TBL FLM 100 II 

0202596  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  10MG TBL FLM 28 II 

0202597  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  10MG TBL FLM 30 II 

0202618  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  20MG TBL FLM 28 II 

0202620  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  20MG TBL FLM 30 I 

0202633  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  20MG TBL FLM 90 II 

0202637  ROSUVASTATIN TEVA PHARMA  20MG TBL FLM 100 II 

0195086  ROVASYN  10MG TBL FLM 30 

0195091  ROVASYN  10MG TBL FLM 100 

0195095  ROVASYN  20MG TBL FLM 30 

0195100  ROVASYN  20MG TBL FLM 100 

0195104  ROVASYN  40MG TBL FLM 30 

0198716  ROXILIP  10MG TBL FLM 28 

0198719  ROXILIP  10MG TBL FLM 98 

0198725  ROXILIP  20MG TBL FLM 98 

0184397  SORVASTA  15MG TBL FLM 28X1 

0184401  SORVASTA  15MG TBL FLM 84X1 

0184408  SORVASTA  10MG TBL FLM 28X1 

0184430  SORVASTA  40MG TBL FLM 28X1 

0184434  SORVASTA  40MG TBL FLM 84X1 

0184441  SORVASTA  30MG TBL FLM 28X1 

0184445  SORVASTA  30MG TBL FLM 84X1 

0184452  SORVASTA  20MG TBL FLM 28X1 

0191200  TINTAROS  10MG TBL FLM 28 

0191203  TINTAROS  10MG TBL FLM 98 
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0191206  TINTAROS  20MG TBL FLM 28 

0191209  TINTAROS  20MG TBL FLM 98 

0191215  TINTAROS  40MG TBL FLM 98 

0135182  ZAHRON  15MG TBL FLM 28 

0135193  ZAHRON  30MG TBL FLM 28 

0157154  ZAHRON  10MG TBL FLM 28 

0157157  ZAHRON  10MG TBL FLM 98 

0157160  ZAHRON  20MG TBL FLM 28 

0157163  ZAHRON  20MG TBL FLM 98 

0157166  ZAHRON  40MG TBL FLM 28 

(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. 

Dne 28. 4. 2020 vydal Ústav oznámení o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen 
předmětných léčivých přípravků, ve kterém informoval účastníka řízení, že správní řízení bude 
zahájeno uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Ústavu. 
Správní řízení tak bylo zahájeno dne 14. 5. 2020.  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“) stanovuje v ustanovení § 39g odst. 5, že účastníci mohou navrhovat důkazy a činit 
jiné návrhy do 15 dní od zahájení správního řízení. Lhůta 15 dnů měla skončit dne 29. 5. 2020. 

Teprve dne 26. 5. 2020 byly do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení 
maximální ceny. Vzhledem k této skutečnosti vydal Ústav téhož dne napadené usnesení, 
ve kterém rozhodl tak, že  

„Ústav (…) prodlužuje ve správním řízení o hloubkové revizi systému maximálních cen (…) 
lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanovenou dle ustanovení 
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§ 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to pro všechny účastníky řízení (…) 
do 10. 6. 2020.“ 

Napadené usnesení bylo odvolateli doručeno dne 31. 5. 2020. 

 

II. 

Odvolání 

Dne 12. 6. 2020 obdržel Ústav proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání uplynula dne 
15. 6. 2020. Odvolání tedy bylo podáno včas.  

Odvolatel napadá napadené usnesení v celém jeho rozsahu, považuje ho za nezákonné 
a navrhuje, aby odvolací orgán napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a věc vrátil orgánu 
prvního stupně k novému projednání. 

Odvolatel je ve vztahu k předmětným přípravkům  

kód SÚKL: název: doplněk názvu:  

0235688  CORVAPRO 10MG TBL FLM 30 

0235692 CORVAPRO 10MG TBL FLM 90 

0235697 CORVAPRO 20MG TBL FLM 30 

0235701  CORVAPRO 20MG TBL FLM 90 

0235706  CORVAPRO 40MG TBL FLM 30 

0235710 CORVAPRO 40MG TBL FLM 90 

držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků.  

Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu napadené usnesení, jakož i řízení, které 
mu předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 

 

III. 

Vypořádání odvolacích námitek 

 

A. Nedostatečná délka lhůty 

Odvolatel především namítá nedostatečné prodloužení předmětné lhůty pro navrhování 
důkazů. Ústav napadeným usnesením prodloužil lhůtu tak, že od zveřejnění cenových 
referencí mají účastníci 15 dní na navrhování důkazů a činění jiných návrhů. Takovou délku 
lhůty považuje odvolatel za nepřiměřeně krátkou. 

Předmětné správní řízení bylo zahájeno z moci úřední Ústavu, tedy bez jakéhokoliv přičinění 
nebo vůle odvolatele. Odvolatel je tak nyní povinen v rychlosti opatřit všechny podklady 
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podstatné pro posouzení případu, jinak se vystavuje riziku, že Ústav ukončí shromažďování 
podkladů a již odvolateli ani jiným účastníkům nedovolí v řízení uvést nové skutečnosti 
a důkazy. Je třeba opět zdůraznit, že se jedná o revizi zahájenou Ústavem, nikoliv 
o individuální řízení, tudíž k tomu, aby odvolatel byl schopen kvalifikovaně posoudit celou 
situaci, je třeba opatřit si a ověřit řadu údajů o velkém množství „cizích“ léčivých přípravků, pro 
něž není držitelem rozhodnutí o registraci a informace o takových přípravcích pro něj nejsou 
snadno dostupné. 

Lhůta 15 dnů je tak zcela neadekvátní pro předmětné správní řízení, přičemž je zřejmé, že 
během této lhůty nestihnou účastníci řízení shromáždit dostatečné podklady pro správné 
posouzení věci Ústavem. Ústav však tuto skutečnost vůbec nevzal v potaz, čímž napadeným 
usnesením v rozporu se zákonem znemožnil v plné míře účastníkům předmětného správního 
řízení uplatnit jejich právo překládat důkazy a činit jiné návrhy. 

K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Dle ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že „Účastníci 
řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu 
Ústav může usnesením prodloužit.“ Jak již bylo uvedeno výše, lhůta pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů v předmětném správním řízení by uplynula dne 29. 5. 2020. Ústav 
napadeným usnesením prodloužil lhůtu do 10. 6. 2020. 

Lhůta pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů je s ohledem na délku správního řízení 
zákonem stanovena. Otázka přiměřenosti lhůty je věcí uvážení správního orgánu, které je ale 
limitováno zákonnými kritérii. Při určení lhůty musí správní orgán zvážit, zda stanovením lhůty 
nebude ohrožen účel řízení. Ministerstvo upozorňuje, že bez náležitého důvodu by nadměrné 
prodlužování lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů, s ohledem na lhůtu 
pro vydání meritorního rozhodnutí v řízení nebylo vhodné. Odvolacímu orgánu je pak z jeho 
vlastní činnosti známo, že zákonem stanovená lhůta v délce patnácti dnů pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů nečiní v praxi problémy, účastníci řízení jsou schopni lhůtu 
dodržovat a předkládat v rámci ní podklady.  

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

Odvolatel dále namítá, že Ústav při stanovení délky lhůty nezohlednil individuální okolnosti 
daného případu. 

Zohlednění individuálních okolností při určování délky lhůty je přitom základní povinností 
Ústavu, kdy beze změny praxe v této otázce nebude možné docílit správných a zákonných 
rozhodnutí. Povinnost Ústavu zohledňovat uvedené individuální okolnosti daného případu 
vyplývá z ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož „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.“ 

Zohledňování individuálních okolností vyžaduje též judikatura soudů. Ústavní soud ve svém 
nálezu sp. zn. I. ÚS 709/09 uzavřel, že: „Ústavní soud považuje za samozřejmé a určující 
pro nalézání práva, že vždy je nezbytné vycházet z individuálních rozměrů každého 
jednotlivého případu, které jsou založeny na zjištěných skutkových okolnostech. Mnohé 
případy a jejich specifické okolnosti mohou být – jako v dané věci – značně komplikované 
a netypické; to však nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, 
jakkoliv se to může jevit složité. Obecné soudy rozhodující v daném případě se však 
podle Ústavního soudu s veškerými specifiky charakterizujícími daný případ naznačeným 
způsobem nevypořádaly.“ 

Dne 25. 5. 2020 vydal Ústav výzvu k upřesnění Smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách 
výrobce léčivých přípravků, respektive jejího dodatku. Vzhledem k tomu, že dle Ústavu není 
jasná otázka zastoupení jednoho z účastníků řízení, požádal účastníka o doložení skutečnosti, 
že předmětný dodatek byl uzavřen v zastoupení držitele rozhodnutí o registraci. Ústav tedy 
požádal účastníka řízení o doložení plné moci, k čemuž mu stanovil lhůtu v délce 15 dnů 
od doručení dopisu. 

Ústav tedy stanovil lhůtu v naprosto stejné délce pro předložení plné moci jedním účastníkem, 
a pro předložení důkazních a jiných návrhů, které jsou naprosto stěžejní pro posouzení celé 
věci a vydání rozhodnutí, pro více než 20 účastníků předmětného správního řízení. 

Jak plyne z celé situace, je zřejmé, že požadovanou plnou moc má tázaný účastník řízení 
s největší pravděpodobností k dispozici. Pro doložení plné moci tedy postačovalo stanovit 
kratší lhůtu, jelikož tato již musela být dávno v písemné podobě podepsána a lhůta tak byla 
stanovena pouze pro její zaslání Ústavu. 

V případě lhůty pro předkládání důkazů a činění jiných návrhů se tak nepochybně jedná o úkon 
několikanásobně složitější, než je pouhá odpověď na výzvu spočívající v zaslání existující plné 
moci. Ústav tímto svým nerovným přístupem ke stanovování délky lhůt ve správním řízení 
založil nezákonný postup a porušil základní procesní právo držitele na rovnost zbraní, která je 
projevem ústavního práva na spravedlivý proces. 

K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Odvolací orgán uvádí, že prostor pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů je stanoven 
v téže lhůtě, jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje všem subjektům 
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v obdobném postavení a že se tedy nejedná o lhůtu nepřiměřeně krátkou, jak je z běžné praxe 
známo. Ministerstvo neshledává v postupu Ústavu rozpor s právními předpisy, ani je 
nepovažuje za nesprávné, vzhledem k tomu, že účastníci předmětného správního řízení měli 
k dispozici téže prostředky a možnosti, jaké mívají i všichni ostatní účastníci řízení 
před Ústavem v obdobných případech. Ministerstvo dále upozorňuje, že podle ustanovení § 2 
odst. 4 správního řádu jsou správní orgány rovněž povinny dbát na to, aby ve skutkově 
shodných nebo podobných případech nevznikaly nedůvodné rozdíly.  

Ministerstvo respektuje zmíněnou judikaturu Ústavního soudu, ale v daném případě 
neshledalo žádné individuální okolnosti odlišné od ostatních správních řízení v typově stejných 
věcech a také žádnou překážku, která by odvolateli bránila se ve stanovené lhůtě vyjádřit. 
Odvolatel zároveň ve svém odvolání žádnou takovou konkrétní překážku neuvádí a ani 
odvolací orgán nenalezl v tomto případě žádné individuální skutečnosti, které by byly důvodem 
odlišného přístupu k odvolateli v předmětném správním řízení, než je obvyklá ustálená praxe 
Ústavu v obdobných případech.  

Co se týče lhůty stanovené Ústavem k upřesnění Smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách 
výrobce léčivých přípravků, respektive jejího dodatku, ministerstvo upozorňuje, že jde o zcela 
jinou situaci, proto není zřejmé, jaké závěry by mělo vyvodit z toho, že v takovém případě byla 
stanovena lhůta v totožné délce jako v napadeném usnesení. Tato okolnost nemůže mít na 
zákonnost napadeného usnesení žádný vliv.  

 

C. Opožděné zveřejnění cenových referencí 

Odvolatel dále namítá, že Ústav zcela zbytečně zdržoval zveřejnění zmiňovaných cenových 
referencí, čímž připravil účastníky řízení o možnost činit návrhy již v této době po zahájení 
předmětného správního řízení. 

Ústav vložil cenové reference do spisu předmětného správního řízení dne 26. 5. 2020. Přitom 
v dokumentu „Záznam pro účely stanovení maximální ceny“ Ústav uvádí, že vyhledané ceny 
jsou platné ke dni 15. 5. 2020 a úřední záznam byl vyhotoven dne 19. 5. 2020. Pokud měl 
Ústav vyhledané cenové reference ke dni 15. 5. 2020 a zpracovaný záznam již 19. 5. 2020, 
nebyl zde jediný rozumný důvod, aby jejich založení do správního spisu odkládal 
až 26. 5. 2020. 

Podle § 17 správního řádu platí, že „Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná 
vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci.“ Z uvedeného vyplývá, 
že veškeré písemnosti musí být zakládány do spisu. Jelikož je spis souborem dokumentů, 
které souvisí s předmětným správním řízením, z povahy věci je nutné veškeré dokumenty, 
které do spisu patří, zakládat bezodkladně. Jinak by se dané dokumenty po určitou dobu 
nacházely zcela mimo rámec procesů, které předvídá správní řád. Pokud tedy Ústav 
vyhledává cenové reference k určitému dni, je jeho povinností je bezodkladně po jejich 
vyhledání založit do spisu. 

Účastníkům řízení nelze odpírat právo podávat kvalifikované návrhy do správního řízení. Toto 
právo je jim odpíráno, pokud neznají stav cenových referencí, které Ústav již znal a měl je 
k dispozici, avšak je nedal k dispozici účastníkům, jelikož je nezaložil do spisu. 
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K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Nejprve ministerstvo uvádí, že skutečnost, že cenové reference nejsou do spisu založeny 
téhož dne, kdy byly zjištěny, případně kdy o nich byl vyhotoven záznam, není skutečností, 
která by mohla být označena za nesprávný nebo dokonce nezákonný postup. Je nutné si 
uvědomit, že vyhotovený záznam musí být např. schválen v rámci vnitřních pravidel správního 
orgánu, a že tak může dojít k jistému zpoždění při vkládání do spisu. Ministerstvo se 
nedomnívá, že by vložení záznamu do spisu 7 dní po jeho vyhotovení bylo možné označit 
za nesprávný úřední postup, zvláště když žádný právní předpis nestanoví, kdy přesně mají být 
písemnosti do spisu vloženy. 

Jak již výše odvolací orgán uvádí, ustanovení § 39g odst.  5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění stanovuje lhůtu 15 dnů, ve které mohou účastníci řízení navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy. Této lhůty si je Ústav vědom, a proto také v případě pozdějšího vložení cenových 
referencí v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí zpravidla prodlužuje danou lhůtu, 
a to tak, aby měli všichni účastníci řízení možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 
15 dní a zákonná lhůta tak zůstala zachována. Nejinak tomu bylo i v případě předmětného 
správního řízení. Ministerstvo tak musí odmítnout námitku odvolatele, že mu bylo odpíráno 
právo podávat kvalifikované návrhy do správního řízení.  

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

 

D. Rozpor s dalšími základními zásadami činnosti správních orgánů 

Odvolatel dále upozorňuje, že Ústav, jakožto správní orgán, má povinnost ve správním řízení 
postupovat v souladu se základními zásadami činností správních orgánů, které jsou stanoveny 
v úvodních ustanoveních správního řádu. Dle ustanovení § 3 správního řádu je Ústav povinen 
postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Toto ustanovení 
stanovuje správním orgánům povinnost zjištění všech okolností důležitých pro rozhodnutí 
bez ohledu na to, v jaké fázi řízení byly zjištěny, vedoucích k objektivnímu posouzení daného 
případu v souladu se zásadou materiální pravdy. Ústav má povinnost ve správním řízení 
postupovat v souladu se zákonem a zjistit skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 
tedy je povinen zjistit všechny skutečnosti rozhodné pro vydání zákonného rozhodnutí, které 
bude nejen formálně, ale též materiálně správné. 

K obdobným závěrům, týkajícím se zákonné povinnosti správních orgánů jednat při svém 
rozhodování v souladu se zásadou materiální pravdy dle ustanovení § 3 správního řádu, 
dospěl taktéž Nejvyšší správní soud na straně 9 svého rozhodnutí sp. zn. 6 Ads 61/2012 
ze dne 4. července 2012, v němž uvádí, že: 

,,Za zjištění skutkového stavu věci je, v souladu se zásadou materiální pravdy, primárně 
odpovědný správní orgán vedoucí řízení o invalidním důchodu (srov. § 3 správního řádu) a 
tento správní orgán je také primárně povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí 
(srov. § 50 odst. 2 správního řádu).“ 
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Obdobně se k tomu Nejvyšší správní soud vyjadřuje na straně 8 rozhodnutí NSS 
sp. zn. 4 Ads 44/2010 ze dne 30. prosince 2010, podle něhož: 

,,Rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vykazují zásadní nedostatky při poměřování 
zásadou materiální pravdy jako jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů, 
zakotvenou zejména v ustanovení § 3 správního řádu, podle něhož nevyplývá-li ze zákona 
něco jiného, postupuje správní orgán 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. Naplnění zásady materiální pravdy vyžaduje, aby skutková stránka věci byla zjištěna 
dostatečně ve vztahu k řádnému posouzení a uplatnění zejména zásad legality (zákonnosti), 
přiměřenosti a předvídatelnosti rozhodnutí správních orgánů. Pouze v takovém případě je 
možno považovat skutkový stav za dostatečně zjištěný (Skulová, J. In: Skulová, 
J. a kol. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 71).“ 

Ze zákona a konstantní judikatury tak jednoznačně vyplývá, že správní orgán musí zjišťovat 
všechny důležité skutečnosti, které jsou potřebné k vydání zákonného a spravedlivého 
rozhodnutí. 

Ústav má dále povinnost dle ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu umožnit dotčeným osobám 
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 

Právě tyto základní zásady pak byly dle odvolatele porušeny napadeným usnesením, kterým 
Ústav nepřiměřeně krátkou lhůtou znemožnil účastníkům řízení se dostatečně kvalifikovaně 
vyjádřit k posuzované věci, čímž jim zabránil plně uplatňovat jejich práva jakožto práva 
účastníků řízení. Právě nemožnost odvolatele a dalších účastníků předmětného správního 
řízení předložit v řízení všechny důležité důkazní a jiné návrhy může vést k nebezpečí 
nesprávně posouzeného stavu věci. 

Ve svém důsledku pak takové věcně nesprávné rozhodnutí bude v rozporu i s další základní 
zásadou – zásadou hospodárnosti, která je zakotvena v ustanovení § 6 správního řádu. 
Správní orgán má dle této zásady postupovat tak, aby nikomu (tedy i správnímu orgánu) 
nevznikaly zbytečné náklady. Přitom čím více takových potenciálně věcně vadných rozhodnutí 
bude Ústav vydávat, tím více bude jeho agenda tvořena vedením řízení, jejichž cílem bude 
odstranění věcně vadných rozhodnutí. O to méně prostoru pak bude Ústav mít na to se zbývat 
na další činnosti. 

K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Ministerstvo se domnívá, že Ústav žádným způsobem nebránil odvolateli vyjádřit se 
k podkladům, ani jiným způsobem nebránil v uplatňování jeho dalších práv, a to ani délkou 
lhůty, jelikož poskytnutý prostor pro uplatnění práv, navrhování důkazů a činění jiných návrhů 
v téže lhůtě, jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje všem subjektům 
v obdobném postavení, se odvolacímu orgánu jeví dostatečným. Odvolací orgán má za to, že 
účastníci předmětného správního řízení měli k dispozici prostředky, které spolupráci 
a součinnost účastníků s Ústavem v dostatečné míře umožňují. 

Jak také ministerstvo výše uvádí, správní orgán může na žádost účastníka přiměřeně 
stanovenou lhůtu prodloužit, tudíž jestliže měl odvolatel důvod se domnívat, že ve stanovené 
lhůtě nebude schopen potřebné podklady shromáždit, mohl Ústav o prodloužení lhůty 
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ve smyslu ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění sám požádat, 
a to s dostatečným časovým předstihem, tak aby byl Ústavu poskytnut dostatek prostoru 
na posouzení takové žádosti a eventuální rozhodnutí o prodloužení lhůty. 

 

Odvolatel uzavírá, že napadené usnesení je nezákonné, jelikož jím byla nedostatečně 
prodloužena lhůta k předkládání důkazů a činění jiných návrhů, čímž Ústav účastníkům 
znemožnil v plné míře uplatnit jejich zákonné právo. Ústav při stanovování lhůty navíc 
nezohlednil individuální okolnosti případu, kdy stanovuje univerzální lhůtu bez ohledu 
na složitost úkonu, k jehož provedení je lhůta určena. Ústav svým jednáním porušil 
hned několik základních zásad činnosti správních orgánů, jak odvolatel uvádí podrobněji výše. 

K tomu ministerstvo uvádí následující.  

Se zřetelem k již řečenému ministerstvo uzavírá, že neshledává v postupu Ústavu rozpor 
s právními předpisy, ani je nepovažuje vzhledem k výše uvedenému za nesprávné. 

V návaznosti na výše uvedené shledává ministerstvo tyto námitky odvolatele nedůvodné.  

 

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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