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

Praha 14. září 2020 
Č. j.: MZDR  6252/2020-2/OLZP 

zn.: L3/2020 
K sp. zn.: SUKLS128613/2019 

*MZDRX01AFGK4* 
MZDRX01AFGK4 

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 
 
▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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▪ Roche Registration GmbH 
se sídlem Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Spolková republika Německo, ev. 
č.: HRB 717155, 
Zastoupena: ROCHE s.r.o., IČ: 49617052, Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 
 
▪ Celltrion Healthcare Hungary Kft. 
se sídlem Váci út. 1-3, WestEnd Office Building B torony 6th floor, 1062 Budapest, Maďarská 
republika 
Zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., IČ: 63982722, Ovocný trh 
1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
 
▪ Amgen Europe B.V., 
se sídlem Minervum 7061, 4817ZK Breda, Nizozemské království, ev. č. 20080576 
Zastoupena: Amgen s.r.o., IČ: 27117804, Klimentská 1262/46, 110 00 Praha 1 
 
▪ Mylan S. A. S. 
se sídlem Allée des Parcs 117, 69800 Saint-Priest, Francouzská republika, IČ: 399295385 
Zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., IČ: 03481778, Evropská 2590/33c, 160 00 
Praha 6 
 
▪ Samsung Bioepis NL B.V. 
se sídlem Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nizozemské království, ev. č.: KVK 71719652 
Zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., IČ: 28462564, Na Valentince 3336/4, 15000 
Praha 5 
 

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

Celltrion Healthcare Hungary Kft., se sídlem Váci út. 1-3, WestEnd Office Building B torony 
6th floor, 1062 Budapest, Maďarská republika, zastoupeného MUDr. Jiřinou Hrubou CSc., 
EGIS Praha, spol. s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 
63982722 (dále také jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 19. 11. 2019, 
č. j. sukl303022/2019, sp. zn. SUKLS128613/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab (L01XC03), tj.: 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0025555 HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1 

0185368 HERCEPTIN 600MG INJ SOL 1X5ML 

0222939 HERZUMA 150MG INF PLV CSL 1 

0222957 KANJINTI 150MG INF PLV CSL 1 

0222958 KANJINTI 420MG INF PLV CSL 1 
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0238289 OGIVRI 150MG INF PLV CSL 1 

0222655 ONTRUZANT 150MG INF PLV CSL 1 
 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o:  

Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá 
a napadené rozhodnutí 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 28. 5. 2019 byla Ústavu doručena žádost Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky, IČ: 41197518, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (dále také „VZP“), o zahájení 
zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků zařazených do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab 
(L01XC03) podle ustanovení § 39p odst. 1 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“). 
Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení o změně výše a podmínek úhrady 
předmětných přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 19. 11. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39c 
odst. 2 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé 
látky trastuzumab (L01XC03) základní úhradu ve výši 895,4826 Kč za obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále jen ODTD). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou ve vztahu 
k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
 
2. 
zařazuje léčivý přípravek 
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kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0185368  HERCEPTIN    600MG INJ SOL 1X5ML 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
18 805,15 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) zůstávají stanoveny 
takto:  
 
S  
P: Trastuzumab je hrazen k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, 
nebo vykazujícího amplifikaci genu HER2:  
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné,  
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů),  
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů,  
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem.  
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu,  
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií,  
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní),  
h) v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním 
metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud 
nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí 
mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti 
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mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 
50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu 
hrazena do progrese onemocnění.  
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
 
 
3. 
zařazuje léčivý přípravek 
 
kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0025555  HERCEPTIN    150MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
6 268,37 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S  
P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2:  
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné,  
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů),  
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů,  
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem.  
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e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu,  
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií,  
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní),  
h) v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním 
metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud 
nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí 
mít výkonnostní stav 0 - 1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti 
mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 
50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu 
hrazena do progrese onemocnění.  
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+. 
 
 
4. 
zařazuje léčivý přípravek 
 
kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0222939  HERZUMA    150MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
6 268,37 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S 
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P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2: 
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, 
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), 
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, 
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem. 
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, 
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií, 
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). 
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+. 
 
 
5. 
zařazuje léčivý přípravek 
 
kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0222957  KANJINTI    150MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
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a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
6 268,37 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S 
P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2: 
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, 
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), 
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, 
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem. 
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, 
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií, 
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). 
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+. 
 
 
6. 
zařazuje léčivý přípravek 
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kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0222958  KANJINTI    420MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
17 551,44 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S 
P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2: 
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, 
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno pro 
toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), 
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, 
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem. 
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, 
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií, 
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). 
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
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u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+. 
 
 
7. 
zařazuje léčivý přípravek 
 
kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0238289  OGIVRI    150MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
6 268,37 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S 
P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2: 
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, 
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), 
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, 
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem. 
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, 
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f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií, 
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). 
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+. 
 
 
8. 
zařazuje léčivý přípravek 
 
kód SÚKL:  název:     doplněk názvu: 
0222655  ONTRUZANT´   150MG INF PLV CSL 1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
6 268,37 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení 
§ 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění tak, že je stanovuje takto:   
 
S 
P: Trastuzumab je hrazen: 
1) k léčbě karcinomu prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícího amplifikaci genu 
HER2: 
a) v monoterapii u pacientek, které byly pro své metastazující nádorové onemocnění již 
léčeny nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí 
zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientek, pro které jsou tyto látky nevhodné, 
b) v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s metastatickým onemocněním 
(za pokračování kombinovaného režimu je považováno i podávání kterékoliv jeho složky 
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v případě, že podávání ostatních léků kombinovaného režimu muselo být ukončeno 
pro toxicitu nebo vyčerpání stanoveného počtu cyklů), 
c) v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních pacientek s metastatickým 
karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, 
d) v kombinaci s paclitaxelem nebo docetaxelem u pacientek s HER 2 pozitivním časným 
karcinomem prsu po chirurgickém zákroku a po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem 
a cyklofosfamidem. 
e) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s adjuvantní 
chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu, 
f) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v kombinaci s neoadjuvantní 
chemoterapií, 
g) u pacientek s HER 2 pozitivním časným karcinomem prsu v monoterapii po chirurgickém 
zákroku a chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní). 
Všichni pacienti léčení trastuzumabem v indikaci karcinomu prsu musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ 
a/nebo ISH+. 
2) v kombinaci s 5-fluorouracilem a cisplatinou k paliativní léčbě inoperabilního HER2 
pozitivního metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení 
u pacientů, kteří nebyli léčeni předchozí chemoterapií. Všichni pacienti léčení 
trastuzumabem v indikaci karcinomu žaludku nebo ezofageálního spojení musejí mít validní 
laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a ISH+.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 9. 12. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 9. 12. 2019. 
Odvolání bylo tedy podáno včas.  
 
Odvolatel napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroku č. 1 a části výroku č. 4 týkající se 
změny výše a podmínek úhrady léčivého přípravku HERZUMA 150MG INF PLV CSL 1, kód 
SÚKL 0222939 (dále jen „HERZUMA“), z veřejného zdravotního pojištění a domáhá se, aby 
odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. 
Odvolatel je ve vztahu k výroku č. 4 držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, 
který je v tomto výroku uvedený. 
  
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, 
které mu předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
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III. 
Odvolací námitky a jejich vypořádání 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí následujícími odvolacími námitkami. 
 
1. Postup Ústavu při stanovení základní úhrady 
 
Odvolatel ve své úvodní námitce namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí 
spočívající v tom, že odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje žádné údaje 
o cenových referencích (o konkrétních cenách výrobce) v zemích Evropské unie rozhodných 
pro stanovení základní úhrady postupem podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., vyjma závěru, že léčivým přípravkem, podle něhož se základní úhrada 
referenční skupiny stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále jen jako „ODTD“) léčivého přípravku zařazeného do této skupiny 
zjištěné v kterémkoliv členském státě Evropské unie pro léčivý přípravek dostupný na trhu 
v České republice, může být léčivý přípravek KANJINTI 150MG INF PLV CSL 1, kód SÚKL 
0222957 (dále jen „KANJINTI“) zjištěný v Maďarsku s cenou výrobce 7839,45765 Kč, kdy 
této částce vzhledem k ODTD léčivé látky trastuzumab, síle tohoto léčivého přípravku 
a velikosti jeho balení odpovídá cena 1119,9240 Kč za ODTD. Bez uvedení cen v dalších 
zemích EU není zřejmé, jak Ústav dospěl k závěru, že právě tato cena odpovídá ustanovení 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Takový postup označuje 
odvolatel za toliko formální aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že z napadeného rozhodnutí (str. 32 až 35) vyplývá, že 
základní úhrada byla stanovena podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb., tedy ve výši dohodnuté nejvyšší ceny výrobce v přepočtu na ODTD 
u referenčního přípravku OGIVRI 150MG INF PLV CSL 1 zjištěné v České republice. Ústav 
v napadeném rozhodnutí rovněž popsal, že také zvažoval stanovit základní úhradu podle 
písm. a) téhož ustanovení, ale tato by byla vyšší než úhrada vypočtená podle písm. c). 
Základní úhradu podle písm. b) téhož ustanovení nebylo možné stanovit, neboť nebyla 
nalezena jiná srovnatelně účinná a nákladově efektivní terapie. Ústav také zvažoval možnost 
stanovení základní úhrady postupem dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb., ale vzhledem k absenci písemného ujednání o úhradě tuto možnost 
realizovat nemohl. Ústav dále zvažoval také zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle 
ustanovení § 16 odst. 1 či 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., avšak pro absenci souhlasu 
zdravotních pojišťoven se zvýšením základní úhrady ve veřejném zájmu a při pouze 10,14% 
rozdílu v oblasti tří zjištěných nejnižších cen výrobce přípravku v rámci aplikace postupu dle 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. k takovému zvýšení základní 
úhrady nepřistoupil. Konečně Ústav neshledal důvody ani ke snížení základní úhrady 
postupem dle ustanovení § 39c odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. (platí jen u skupin přípravků, 
jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se 
používají k léčbě nezávažných onemocnění) a ani pro zvýšení základní úhrady dle 
ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. (byli zajištěni plně hrazení zástupci 



 

 

Str. 14 z 44 

 

ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.). Byly tedy naplněny podmínky pro 
stanovení základní úhrady podle písm. c) § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Cenové reference jakožto podklad pro vypočítání základní úhrady dle ustanovení § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. byly založeny do spisu dne 11. 6. 2019, pod 
č. j. sukl140499/2019 a to v rámci podkladu 
„FU_trastuzumab_1q2019_SUKLS128613_2019.pdf“ (dále také jen jako „podklad cenové 
reference“), který je explicitně označen pod číslem 8 jako podklad rozhodnutí na straně 21 
napadeného rozhodnutí. Ústav přitom například na straně 11 napadeného rozhodnutí také 
explicitně uvádí, že „Dne 11. 6. 2019 vložil Ústav do spisu podklady pro stanovení základní 
úhrady, metodiky a odhad úspor z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 
č. j. sukl140499/2019.“ 

V podkladu cenové reference je pak kromě cenových relací zohledněna řada dalších 
informací (např. údaje o tuzemské dostupnosti přípravků), přičemž tento podklad zde navíc 
nesloužil jen jako podklad pro aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., nýbrž také pro zhodnocení možností aplikace ustanovení § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. Přímo v podkladu cenové reference je také odkazováno na některé 
zdroje dat – např. na veřejný seznam referenčních zdrojů, kde je ozřejměno, odkud Ústav 
ceny zjišťuje a v jaké podobě. Tento seznam byl vložen do spisu spolu s podkladem cenové 
reference (ve stejný den a pod stejným č.j.), a to to jako samostatný dokument „46-Seznam 
referencnich zdroju-08042019.pdf“ (dále také jen jako „seznam referenčních zdrojů“). 
Odvolatel se s Ústavem shromážděnými cenovými referencemi (jakož i dalšími zásadními 
okolnostmi pro stanovení výše základní úhrady) mohl seznámit již v době před vydáním 
napadeného rozhodnutí a vznést k nim námitky, což však neučinil – odvolatel se v době před 
vydáním napadeného rozhodnutí do průběhu předmětného správního řízení nijak 
nevyjadřoval. Je přitom vhodné podotknout, že pro vznesení takových námitek (prokazování 
opaku) měl odvolatel v době před vydáním napadeného rozhodnutí dostatek času (podklad 
cenové reference byl vložen do spisu dne 11. 6. 2019 – napadené rozhodnutí bylo vydáno 
dne 19. 11. 2019). K tomu odvolací orgán odkazuje na ustanovení § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb., podle něhož se Ústavem shromážděné cenové reference považují 
za správné, pokud není účastníkem řízení prokázán opak. Dle názoru odvolacího orgánu je 
přitom postup Ústavu při shromažďování cenových referencí přezkoumatelný a založený 
na podkladech dostupných na základě správního spisu, a proto zde u Ústavem 
shromážděných cenových referencí nastala ve smyslu ustanovení § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. vyvratitelná domněnka správnosti, kterou však odvolatel, jakož ani žádný jiný 
účastník předmětného správního řízení, nevyvrátil – neprokázal opak. 
 
Součástí samotného meritorního rozhodnutí není přehled Ústavem shromážděných 
cenových referencí a ani není věcný či zákonný důvod, aby jeho součástí být musel. 
Na podklad cenových referencí (podklad č. 8), který mimo jiného takový přehled obsahuje, je 
explicitně odkazováno na straně 21 napadeného rozhodnutí v rámci seznamu podkladového 
materiálu. Odvolací orgán pro úplnost opakuje, že v předmětném správním řízení byla 
základní úhrada stanovena podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., 
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nikoliv podle písm. a) téhož ustanovení, čili nebyla stanovena podle zjištěných cenových 
referencí sloužících pro aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Námitka odvolatele je nedůvodná, napadené rozhodnutí, jakož i postup Ústavu 
předcházející jeho vydání, totiž nejsou co do otázky shromážděných cenových referencí 
sloužících pro účely aplikace ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
nepřezkoumatelné. 
 
Dále odvolatel namítá svévolnost určení výše zahraničních cen výrobce, vady smlouvy 
ze dne 29. 7. 2019 o dohodnuté nejvyšší ceně léčivého přípravku OGIVRI 150MG INF PLV 
CSL 1, kód SÚKL 0238289 (dále jen „OGIVRI“) odporující ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) 
ve spojení s ustanovením § 39a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
podle kterého nakonec byla základní úhrada stanovena, nezákonné odmítnutí aplikace 
ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. na zajištění plně hrazeného zástupce 
ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (LOIXC03), které náleží do skupiny č. 117 - cytostatika - monoklonální protilátky 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Za plně hrazený léčivý přípravek této skupiny přitom 
SÚKL označil léčivý přípravek MABTHERA 1600MG INJ SOL IX13,4ML, kód SÚKL 0209354 
(dále jen „MABTHERA”), který ovšem léčivou látku trastuzumab neobsahuje a do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab 
(LOIXC03) vůbec nenáleží a s jejími přípravky není terapeuticky zaměnitelný. Tyto námitky 
odvolatel opakuje, resp. blíže specifikuje níže v dalších odvolacích bodech, na něž odvolací 
orgán odkazuje co do vypořádání. 
 
2. Nezákonný postup při vnější cenové referenci  
 
Odvolatel namítá, že napadené rozhodnutí je nezákonné z důvodu použití ve své podstatě 
pouhého odhadu průměru ad hoc sjednaných marží ze zdroje ÖBIG a z dokumentu 
„elektronická komunikace s Danish Medicines Agency (2011)“ při přepočtu zahraničních cen 
zjištěných v Dánsku, Finsku, Nizozemí a Švédsku na cenu výrobce při postupu podle 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Při přepočtu zahraničních 
velkoobchodních či maloobchodních cen na ceny výrobce Ústav zřejmě použil 29. vydání 
jeho vlastní metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční (jinde také jako 
„Metodika”), která pro výše uvedené země stanoví následující postup: 
 

země Postup 

Dánsko odečtení 6,5% marže distributora 

Finsko odečtení 4% marže distributora 

Nizozemí 
odečtení 9% DPH a 7,5% marže 
distributora 

Švédsko odečtení 2,7% marže distributora 
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Procentní sazby marží, jsou do Metodiky převzaty z dokumentu Surveying, Assessing and 
Analysing the Pharmaceutical Sector in the 25 EU Member States — Country Profiles, ÖBIG 
— Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Vienna 2006 (dále jen „ÖBIG“ či 
„Analýza ÖBIG“) a v případě Dánska z dokumentu označeného jako „elektronická 
komunikace s Danish Medicines Agency (2011)”. Odvolatel spatřuje vadu napadeného 
rozhodnutí v použití těchto zdrojů o maržích, kdy však ani v jedné z uvedených zemí se 
neuplatňuje žádná regulace marží distributora a marže jsou sjednávány ad hoc ve 
smlouvách uzavíraných mezi výrobci a distributory léčivých přípravků, takže neexistuje jedna 
procentní sazba, kterou by bylo možné označit za marži distributora léčivých přípravků 
v těchto zemích. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující.  
 
Předně odvolací orgán uvádí, že podle podkladu cenové reference se Ústavu nepodařilo 
zjistit žádné finské a nizozemské ceny posuzovaných přípravků – k žádnému dopočtu 
finských či nizozemských cen výrobce posuzovaných přípravků tak ze strany Ústavu vůbec 
nedošlo a argumentace odvolatele stran přepočtů finských a nizozemských cen je zde tedy 
nepřiléhavá, neboť neodpovídá skutkovému stavu v předmětném správním řízení. 
Problematikou přepočtů finských a nizozemských cen se zde nebude odvolací orgán věcně 
zabývat, jelikož to nemá pro účely zkoumání správnosti a zákonnosti napadeného rozhodnutí 
či postupu Ústavu předcházejícího jeho vydání žádný význam (nemá to oporu ve skutkovém 
stavu předmětného spisu). Odvolací orgán se zde tedy bude zabývat otázkou dopočtu cen 
u zbývajících zemí, které zde odvolatel explicitně zmiňuje – čili otázkou dopočtu dánských 
a švédských cen. 
 
Dále odvolací orgán uvádí, že aby při aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. mohl Ústav v některých případech vůbec zjistit zahraniční cenu výrobce 
(pokud nemůže tuto cenu výrobce zjistit přímo), musí využít pro její dopočet různé metody -
např. zohlednit různé zahraniční marže či přirážky u v zahraničí zjištěných cen, které nemají 
povahu ceny výrobce. V takových případech jsou zahraniční marže a přirážky nedílnou 
součástí Ústavem shromážděných cenových referencí ve smyslu ustanovení § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. Tato situace nastává právě i v případě dánských a švédských cen. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí postup dopočtu dánské ceny výrobce. 
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů zjišťuje Ústav v Dánsku velkoobchodní ceny 
přípravků (Apotekets indkøbspris). Například pro přípravek HERCEPTIN 150MG INF PLV 
CSL 1 zjistil Ústav ke dni 31. 5. 2019 dánskou velkoobchodní cenu ve výši 3958,160 DKK 
(dánských korun), tato okolnost je přitom zřejmá ze str. 5 spisového podkladu cenové 
reference. 
 
Vzhledem k tomu, že dánská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přepočítává 
dále Ústav tuto cenu na cenu výrobce. Příslušný postup přepočtu dánské velkoobchodní 
ceny na dánskou cenu výrobce (jakož i jiné přepočty zahraničních cen) je uveden 
v metodickém podkladu „SP-CAU-010-
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28vydani_Metodika_prepoctu_nalezene_ceny_na_cenu_referencni.pdf“, který byl do 
předmětné spisové dokumentace vložen spolu s podkladem cenové reference jako 
samostatný podklad (dále jen jako „metodika přepočtu“). 
 
Z metodiky přepočtu je zřejmé, že do výpočtu dánské ceny výrobce ze zjištěné dánské 
velkoobchodní ceny vstupuje 6,5% marže distributora. 6,5% marže distributora je ve spise 
podložena sdělením dánské agentury 2011 „Sdeleni danske agentury pro leciva 2011 
pdf.a.pdf.“, které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo jako samostatný 
dokument spolu s podkladem cenové reference (dále jen jako „sdělení dánské agentury“). 
Sdělení dánské agentury je jako podklad uvedeno i v metodice přepočtu. Ze sdělení dánské 
agentury pak plyne, že v roce 2011 byla v Dánsku průměrná velkoobchodní marže 6,5%. 
Z dánské velkoobchodní ceny je tedy odpočítána 6,5% marže dánského distributora. Tím je 
dopočítávána dánská cena výrobce podle vztahu cena výrobce = cena distributora * (1 – 
0,065). Například pro přípravek HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1 činila dopočítaná 
dánská cena výrobce částku 3 700,88 DKK, což je dáno vztahem 3 700,88 DKK ≈ 3958,160 
DKK * (1-0,065). To pak koresponduje s Ústavem dopočítanou dánskou cenou výrobce 
přípravku HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1 ve výši 3 700,88 DKK, která je uvedena 
na straně 5 podkladu cenové reference. 
 
Odvolací orgán tedy s využitím spisových podkladů reprodukoval dopočet dánské ceny 
výrobce ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem zde aplikovaný postup výpočtu 
dánských cen výrobce je zde tedy možno považovat za ověřitelný. Pro úplnost lze dodat, že 
příslušný dopočet dánské ceny výrobce bylo možno na základě ve spise dostupných 
informací o zjištěné dánské velkoobchodní ceně reprodukovat již k datu 11. 6. 2019 (datum 
vložení cenových podkladů do spisu). Disponoval-li přitom odvolatel např. podloženými 
informacemi o tom, že k datu 31. 5. 2019 byla reálná cena výrobce přípravku HERCEPTIN 
150MG INF PLV CSL 1 na dánském trhu v jiné než Ústavem odhadované výši 3 700,88 
DKK, bylo na místě, aby to Ústavu sdělil, k čemuž však nedošlo. 
 
Dále odvolací orgán ozřejmí postup dopočtu švédské ceny výrobce. 
 
Podle seznamu referenčních zdrojů zjišťuje Ústav ve Švédsku velkoobchodní cenu (AIP) 
posuzovaných přípravků ve švédských korunách (SEK). Pro přípravek HERCEPTIN 150MG 
INF PLV CSL 1 byla Ústavem ve Švédsku ke dni 31. 5. 2019 konkrétně zjištěna 
velkoobchodní cena ve výši 5 725,750 SEK a tato okolnost je přitom zřejmá ze str. 7 
podkladu cenové reference. 
 
Vzhledem k tomu, že švédská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přičemž 
samotná švédská cena výrobce zveřejňována není (podobně jako u dánských cen), 
přistupuje Ústav k jejímu dopočtu a jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou 
švédskou velkoobchodní cenu. 
 
Tento dopočet je podobně jako u dánských cen metodicky popsán v metodice přepočtu. 
Z metodiky přepočtu je zřejmé, že do výpočtu švédské ceny výrobce ze zjištěné švédské 
velkoobchodní ceny vstupuje pouze 2,70% marže distributora. Výše 2,7% marže švédského 
distributora je podle strany 8 metodiky přepočtu podložena podkladem ÖBIG a to konkrétně 
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na jeho straně 679, kde je mimo jiného konkrétně uvedeno, že „The wholesale margin is not 
regulated by the government but based on free agreements between manufacturers and 
wholesalers, that are not public. On average it is estimated to be 2.7% of the pharmacy 
purchasing price (as per 2004).“ Podklad ÖBIG byl do předmětné spisové dokumentace 
založen jako samostatný dokument spolu s podkladem cenové reference pod názvem 
dokumentu „OBIG.pdf“. Výše 2,7% marže švédského distributora (jakož i 6,5% marže 
dánského distributora) je tedy ve spise náležitě podložena a nastává u ní domněnka 
správnosti ve smyslu ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Z švédské velkoobchodní ceny je dále dopočítávána švédská cena výrobce podle vztahu 
Cena výrobce = velkoobchodní cena * (1-0,027). Pro přípravek HERCEPTIN 150MG INF 
PLV CSL 1 činila dopočítaná švédská cena výrobce částku 5 571,15 SEK, což je dáno 
vztahem 5 571,15 SEK ≈ 5 725,750 SEK * (1-0,027). To se shoduje s částkou uvedenou 
na straně č. 7 podkladu cenové reference. 
 
Obdobně jako v případě dánských cen tak odvolací orgán konstatuje, že s využitím 
spisových podkladů reprodukoval dopočet dánské ceny výrobce ve stejné výši, v jaké ji 
dopočítal i Ústav. Ústavem zde aplikovaný postup výpočtu švédských cen výrobce je zde 
tedy možno považovat za ověřitelný. Pro úplnost lze dodat, že příslušný dopočet švédské 
ceny výrobce bylo možno na základě ve spise dostupných informací o zjištěné švédské 
velkoobchodní ceně reprodukovat již k datu 11. 6. 2019 (datum vložení cenových podkladů 
do spisu). Disponoval-li přitom odvolatel např. podloženými informacemi o tom, že k datu 
31. 5. 2019 byla reálná cena výrobce přípravku HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1 
na švédském trhu v jiné než Ústavem odhadované výši 5 571,15 SEK, bylo na místě, aby to 
Ústavu sdělil, k čemuž však nedošlo. 
 
Zde při dopočtu zahraničních cen výrobce aplikované výše zahraničních přirážek a marží 
jsou Ústavem ve spise doloženy (např. podklad ÖBIG či sdělení dánské agentury 2011 – viz 
výše). Vzhledem k tomu, že jsou zde aplikované výše zahraničních přirážek a marží 
podložené ve spise, nastává u nich vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu ustanovení 
§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Tento právní názor ministerstva se opírá o odstavce 6 
a 46 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61 
(dále jen „rozsudek NSS“). V odstavci 6 se konkrétně uvádí, že „V případě Nizozemska, 
Finska, Švédska a Dánska metodika sice odkazuje na určité dokumenty (dokument ÖBIG 
a sdělení dánské agentury), ty však nejsou součástí správního spisu. Soud tedy nemohl 
ověřit, zda byl postup přepočtu cen správný. Tyto nedostatky nelze zhojit odkazem 
na domněnku správnosti zakotvenou v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Ta se totiž nevztahuje na použitou metodiku, ale pouze na údaje zjištěné 
z konkrétních a ověřitelných podkladů.“. V odstavci 46 se konkrétně uvádí, že „NSS je 
shodně s městským soudem přesvědčen, že domněnka správnosti v § 39g odst. 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění se může aplikovat pouze v případě, že jsou údaje podloženy 
konkrétními a ověřitelnými podklady.“ 
 
Vzhledem k tomu, že jsou Ústavem při dopočtu aplikované marže a přirážky podloženy zdroji 
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(např. ÖBIG či sdělení dánské agentury), mají účastníci řízení možnost tyto marže a přirážky 
účinně rozporovat ve smyslu ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Také tento 
právní názor ministerstva se opírá o rozsudek NSS, konkrétně o jeho odstavec 47, ve kterém 
je uvedeno, že „Právě z tohoto důvodu musí být údaje, které mají na výši referenční ceny 
vliv, podloženy zdroji. Pouze v takovém případě totiž mají účastníci řízení možnost tyto údaje 
účinně rozporovat a jedině tímto postupem může být konečná cena stanovena v co 
nejpřesnější výši.“ 
 
Ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. přitom konkrétně uvádí „pokud účastníkem 
řízení není prokázán opak“. Za účinné rozporování domněnky správnosti lze tedy považovat 
pouze situaci, kdy je účastníkem řízení prokázána nesprávnost (opak) – zde by tedy muselo 
být účastníkem řízení postaveno na jisto, že Ústavem aplikovaná výše zahraniční marže či 
přirážky je nesprávná. To se však dle názoru odvolacího orgánu v předmětném správním 
řízení nestalo. 
 
Pro úplnost odvolací orgán poukazuje na to, že ustanovení § 3 správního řádu sice 
pojednává o „důvodných pochybnostech“, avšak v souladu se zásadou subsidiarity 
správního řádu vyjádřené v ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu zde má přednost znění 
ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., které neumožňuje vyvrátit domněnku 
správnosti pouze skrze existenci důvodných či jiných pochybností, nýbrž teprve až skrze 
prokázání opaku (nesprávnosti). Ostatně už samotná existence domněnky správnosti 
vyjádřené v ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. jasně znamená, že údaje 
nadané touto domněnkou mají určité odchylné postavení od jiných údajů při hodnocení 
důkazů. Důkazní hodnota v podobě správnosti a pravdivosti takových údajů je apriorně dána. 
Jestliže by tato zákonná domněnka správnosti pro Ústavem shromážděné cenové reference 
neexistovala, jistě by je bylo možno efektivně vyvracet skrze existenci důvodných 
pochybností – zákon však přímo žádá prokázání opaku (nesprávnosti), a proto zde pouhé 
důvodné či jiné pochybnosti nestačí. 
 
Ministerstvo si je vědomo, že na základě různých okolností se mohou výše přirážek a marží 
reálně lišit. Například i ve stejné zemi a ve stejný okamžik může být identický přípravek 
obchodován s různou výší přirážek či marží (například z důvodu různých slev v distribučním 
řetězci aj.). Ilustrovat to lze např. i situací v České republice, kdy ceny stejných léků 
v různých lékárnách jsou často jiné. To je také jeden z důvodů, proč jsou Ústavem 
shromážděné cenové reference (včetně marží a přirážek) nadané zákonnou domněnkou 
správnosti, kterou mají možnost účastníci řízení vyvracet, to však jen a pouze formou 
prokazování opaku. Ostatně bylo by nerealizovatelné, aby správní orgány zjistily veškeré 
reálné zahraniční cenové relace, a proto se v některých případech s využitím konkrétních 
(více či méně přesných) doložených hodnot zahraničních marží či přirážek kalkulují 
zahraniční ceny výrobce přípravků, byť v realitě mohou takové marže vykazovat určitý rozptyl 
hodnot, respektive odchylky od započítané hodnoty. Ze strany správních orgánů se tedy 
někdy například i díky využití jen jedné hodnoty zahraniční marže či přirážky v zásadě jedná 
o odhad zahraničních cen výrobců přípravků, přičemž tento postup nijak nezpochybnil ani 
Nejvyšší správní soud. Lze konstatovat, že Nejvyšší správní soud jej (odhad) v zásadě 



 

 

Str. 20 z 44 

 

aproboval. V odstavci 47 se konkrétně uvádí, že „Za účelové považuje NSS také tvrzení 
stěžovatele, že určitá část dopočítané výše zahraničních cen výrobce bude vždy více či 
méně přesným odhadem a na tom nic nemůže změnit ani skutečnost, že správní orgány 
v metodice podrobně odůvodní veškeré okolnosti. Právě z tohoto důvodu musí být údaje, 
které mají na výši referenční ceny vliv, podloženy zdroji. Pouze v takovém případě totiž mají 
účastníci řízení možnost tyto údaje účinně rozporovat a jedině tímto postupem může být 
konečná cena stanovena v co nejpřesnější výši.“ Tím, že odvolatel v zásadě pouze 
zpochybnil metodu, jakou Ústav zahraniční cenu výrobce vypočítal, však nijak reálně 
nepřispěl k tomu, aby byla Ústavem kalkulovaná zahraniční cena výrobce v co nejpřesnější 
výši. Odvolací orgán dále ze spisové dokumentace neshledal, že by odvolatel i jakkoliv jinak 
přispěl k případnému upřesnění Ústavem kalkulovaných cen výrobce. Odvolatel tedy nijak 
nepřispěl k dosažení účelu řízení dle ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
(zpřesnění odhadu), který předpokládal Nejvyšší správní soud právě v odstavci 47 rozsudku 
NSS, či spíše působí opačným směrem. 
 
Podle ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu platí, že „K provedení důkazů lze užít všech 
důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo 
provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou 
výpověď a znalecký posudek.“ Vzhledem k tomu, že dokument ÖBIG a sdělení dánské 
agentury 2011 obsahují data o maržích v referenčních zemích, lze je v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 1 správního řádu použít k formulaci cen výrobce v příslušných 
zemích, jelikož tyto údaje o marži distributora jsou potřebné k formulaci (dopočtu) cen 
výrobce. Účastníci řízení (včetně odvolatele) jiné podklady, na základě kterých by bylo 
možno přesněji formulovat dánskou či švédskou cenu výrobce, správním orgánům 
neposkytly. 
 
Argumentaci odvolatele stran dopočtu dánských a švédských cen výrobce tak nelze 
přisvědčit. 
 
Odvolatel dále namítá, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí Ústav účelově uvádí pouze 
cenu léčivého přípravku KANJINTI v Maďarsku, v řízení však musel zjistit cenu tohoto 
a dalších léčivých přípravků skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky trastuzumab v dalších zemích Evropské unie, včetně například 
Dánska, Finska, Nizozemí či Švédska, což však v odůvodnění napadeného rozhodnutí 
chybí. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že cenu léčivého přípravku KANJINTI zjištěnou v Maďarsku 
Ústav v napadeném rozhodnutí (str. 33) uvádí proto, že tento léčivý přípravek byl 
vyhodnocen jako přípravek s nejnižší cenou výrobce připadající na denní terapeutickou 
dávku ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Na základě něj 
pak Ústav vypočítal základní úhradu postupem podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. Ústav nicméně dále zjistil, že základní úhrada stanovená postupem 
podle písm. c) téhož ustanovení je nižší, a také proto stanovil základní úhradu na základě 
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dohody o nejvyšší ceně výrobce založené do předmětného spisu dne 5. 8. 2019 pod 
č. j. sukl10483/2019. 
Zjištěné ceny léčivého přípravku KANJINTY, jakož i ostatních předmětných přípravků, 
v dalších zemích Evropské unie Ústav uvedl podkladu cenové reference, který byl navíc jako 
podklad pro vydání napadeného rozhodnutí deklarován (pod č. 8) na straně 21 napadeného 
rozhodnutí. Účastníci řízení tak měli možnost se s těmito zjištěními Ústavu seznámit.  
 
Argumentaci odvolatele stran účelového uvedení přípravku KANJINTI tak nelze přisvědčit. 
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
 
3. Nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí  
 
Odvolatel namítá, že při vnější cenové referenci Ústav zjevně vyšel z Analýzy ÖBIG, ta však 
není v odůvodnění napadeného rozhodnutí zmíněna, a to včetně uvedení v seznamu 
podkladů pro rozhodnutí na straně 21 a 22 napadeného rozhodnutí. Odvolatel namítá, že 
i kdyby byla do spisu založena, stalo by se tak čistě formálně, jelikož z napadeného 
rozhodnutí nevyplývá, zda a jak tento podklad pro napadené rozhodnutí Ústav hodnotil 
a jakými úvahami se přitom řídil, jak požaduje ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu. 
Odhad průměru marží ve Finsku přebírá Analýza ÖBIG z publikace označené v poznámce 
pod čarou č. 301 jako „Pekurinen/Hiikkinen 2005". Nic bližšího o ní neuvádí. Odvolatel 
namítá, že obdobně odhad průměru marží ve Švédsku je bez bližšího vysvětlení převzat 
z publikace „AESGP 2005" uvedené v poznámce pod čarou č. 1173. Tyto dokumenty přitom 
nebyly do spisu založeny a Ústav je nijak nehodnotil. Analýza ÖBIG není smlouvou mezi 
výrobcem a distributorem léčivého přípravku, v níž by byla marže distributora sjednána. Ani 
není právním předpisem, správním rozhodnutím či jiným správním aktem, kterým by sazba 
marže byla stanovena. Jenom takové listiny, představující právní skutečnost zakládající 
sazbu marže, by přitom mohly být důkazem o výši takové marže. Dokonce nejde ani 
o veřejnou listinu ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 správního řádu, takže se neuplatní 
domněnka její pravdivosti.  
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že Ústav může v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 
správního řádu jako důkaz použít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění 
stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Vzhledem 
ke skutečnosti, že lepší důkazní prostředky ohledně zjišťování zahraničních marží nebyly 
k dispozici, Ústav důkaz dokumentem ÖBIG řádně provedl, založil ho do spisu a poučil 
všechny účastníky řízení, že se s ním mohou seznámit a vyjádřit se k němu, učinil Ústav 
v předmětném správním řízení zadost všem zákonným požadavkům na provedení důkazu 
a bylo tedy na místě z něj vycházet.  
 
Odvolací orgán k tomu poznamenává, že účastníci řízení měli právo rozporovat Ústavem 
zjištěné ceny výrobce, a to předložením důkazu opaku, např. faktury prokazující cenu 
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výrobce ke dni vyhledání cenových referencí. Žádný důkaz v tomto smyslu však žádný 
účastník řízení nepředložil. 
 
Okolnost, že v seznamu podkladů, ze kterých Ústav při rozhodování vycházel, není 
dokument ÖBIG uveden, není rozhodná. Ministerstvo ověřilo, že tento dokument byl dne 
11. 6. 2019 pod č. j. sukl140499 založen do spisu a účastníci řízení se s ním tak měli 
možnost seznámit. Ústav ostatně použitím částice zejména naznačil, že tento výčet nemusí 
být taxativní.  
 

Konečně lze připomenout, že na straně 11 napadeného rozhodnutí Ústav uvádí, že „Dne 
11. 6. 2019 vložil Ústav do spisu podklady pro stanovení základní úhrady, metodiky a odhad 
úspor z prostředků veřejného zdravotního pojištění, č. j. sukl140499/2019.“ Podklad ÖBIG je 
přitom dílčím podkladem pro stanovení základní úhrady a lze jej ve spise pod 
č. j. sukl140499/2019 vskutku dohledat. Ostatně jiní účastníci předmětného správního řízení 
si byli podkladu ÖBIG v předmětném správním řízení velmi dobře vědomi - např. společnost 
Roche Registration GmbH proti němu vznášela námitky (viz str. 15 napadeného rozhodnutí). 

 
Závěrem odvolací orgán znovu zdůrazňuje, že dokument ÖBIG neměl na stanovení základní 
úhrady v konečné fázi vliv, neboť tato byla stanovena podle dohody o nejvyšší ceně výrobce, 
nikoliv na základě vnější cenové reference (viz výše).  
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
 
4. Porušení zásady materiální pravdy  
 
Odvolatel namítá, že podle ustanovení § 3 správního řádu je Ústav povinen postupovat 
v řízení tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (zásada materiální 
pravdy). Tato zásada nebyla podle odvolatele dodržena u marží z následujících důvodů. 
Nedostatkem údajů o maržích je jejich „stáří", kdy Analýza ÖBIG byla vydána již v roce 2006. 
Údaje o maržích distributora (odhadech jejich průměru) navíc Analýza ÖBIG přebírá z jiných 
dokumentů z roku 2005, které je mohou jen přebírat z ještě starších zdrojů. Výše (sazby) 
marží distributorů léčivých přípravků přitom podléhají často změnám. Za 13 let, které od 
vydání Analýzy ÖBIG uplynuly, by se s pravděpodobností hraničící s jistotou několikrát 
změnily, a to i kdyby byly stanoveny právním předpisem.  
V posuzovaných zemích navíc žádná regulace marží právním předpisem neexistuje a marže 
jsou u jednotlivých léčivých přípravků mezi jejich výrobci a distributory sjednávány většinou 
na jeden rok. Pravděpodobnost, že by marže uplatňované před rokem 2006 a marže 
uplatňované v roce 2019 byly identické, se přitom blíží nule.  
To lze ilustrovat například na odhadu průměru marží v Dánsku. Do Metodiky byl převzat údaj 
6,5 % z dokumentu označeného jako „elektronická komunikace s Danish Medicines Agency 
(2011)". Analýza ÖBIG přitom průměr marží v roce 2005 odhaduje na 4 %, přičemž opět 
odkazuje na starší dokument. Během šesti let tedy došlo k nárůstu odhadu průměru marží 
o cca 60 %. Ústav musí dle Odvolatele v rozhodném období zjistit nejen ceny, ale i výši 
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marží či obchodních přirážek a daní v nich obsažených. Odečtením marže uplatňované před 
několika lety od aktuální velkoobchodní ceny pochopitelně nevyjde aktuální cena výrobce. 
Takový výsledek nelze označit za cenu výrobce zjištěnou v rozhodném období.  
Odvolatel argumentuje, že shromážděnou referencí se rozumí jen údaj získaný 
z referenčního zdroje, nikoli výsledek jakýchkoli výpočtů, které s ním Ústav provádí. To je 
zjevné již z gramatického výkladu tohoto ustanovení, tedy podle významu slova „reference". 
Potvrzuje to i jeho výklad teleologický. Jenom údaje obsažené v referenčních zdrojích jsou 
veřejně dostupné, takže účastníci řízení mohou posoudit, zda je Ústav správně převzal. Lze 
proto připustit, aby to byli účastníci, kdo musí tvrdit a prokázat, že Ústav v tomto směru 
pochybil. U výpočtů provedených s údaji, které veřejně dostupné nejsou, natož pak údaji, 
které Ústav řádně nezjistil, nebo které jsou dokonce používány neoprávněně, tato domněnka 
samozřejmě neplatí. U jakýchkoli výpočtů lze uplatnění domněnky připustit jen v případě, že 
Ústav všechny údaje při nich použité náležitě zjistil. Stejný názor na tuto domněnku vyjádřil 
Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. října 2018.  
Odvolatel na základě výše řečeného namítá, že Ústav při stanovení základní úhrady skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab 
nezjistil a nepoužil ceny výrobce posuzovaných léčivých přípravků v Dánsku, Finsku, 
Nizozemí a Švédsku (případně i v dalších zemích).  
Odvolatel namítá, že Ústav v této otázce cituje např. z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
č. j. MZDR2099/2013 ze dne 31. 10. 2013, nicméně citované rozhodnutí odvolacího orgánu 
však na projednávanou věc nedopadá, neboť nezákonnost postupu Ústavu spočívá v tom, 
že z Analýzy ÖBIG přebírá údaje o maržích údajně uplatňovaných v zemích, kde žádná 
státem stanovená regulace těchto marží neexistuje a neměnnou součástí zdravotního 
systému není.  
Ústav nadto touto citací zakládá zásadní vnitřní rozpor napadeného rozhodnutí. Na straně 16 
napadeného rozhodnutí v reakci na námitku nezjištění skutečných cen výrobce tvrdí, že 
„vzhledem ke zjišťování podkladů pro rozhodnutí u každého správního řízení, které Ústav 
vede, je obeznámen s cenotvorbou v jednotlivých státech Evropské unie, přičemž ne vždy 
jsou přirážky a marže regulované, a nelze tak vycházet ze zákonem daných hodnot. Z tohoto 
důvodu Ústav využívá průměry a odhady přirážek a marží", tedy že staré odhady průměru 
marží používá, jelikož skutečné marže nejsou stanoveny právním předpisem, ze kterého by 
je mohl s minimem úsilí zkopírovat.  
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše k problematice dokumentu Analýza ÖBIG, správní orgány 
jsou si vědomy, že jde pouze o jakýsi odhad či průměr, či že dokument je již staršího data. 
Bohužel žádnými aktuálnějšími informacemi o uplatňovaných maržích v jednotlivých zemích 
Evropské unie Ústav nedisponuje. To ho však nezprošťuje povinnosti rozhodovat 
ve správních řízeních, ve kterých je nutno zjistit zahraniční ceny výrobce, a proto je zjišťuje 
tak, jak vzhledem k situaci nejlépe může. Z tohoto důvodu ostatně dává zákon účastníkům 
řízení ustanovením § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. právo údaje zjištěné Ústavem 
rozporovat a doložit Ústavu reálné údaje, např. faktury vážící se k rozhodnému období apod. 
V opačném případě se Ústavem shromážděné cenové reference považují za správné. 
Odvolací orgán je toho názoru, že takový postup aproboval ve své judikatuře i Nejvyšší 
správní soud. 
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Odvolací orgán se s problematikou dokumentu Analýza ÖBIG vypořádával již výše 
a odvolatele tedy v dalším na toto vypořádání odkazuje.  
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
 
5. Nezjištění dostupnosti léčivých přípravků  
 
Odvolatel namítá, že Ústav porušil zákon, když vůbec nezkoumal, zda jsou posuzované 
léčivé přípravky za ceny zjištěné v referenčních zdrojích v zahraničí skutečně dostupné 
a zda se nejedná o ceny toliko virtuální. 
Podle doslovného znění ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je údaj 
o přítomnosti léčivého přípravku na trhu alespoň ve třech zemích referenčního koše 
podmínkou stanovení maximální ceny vnější referencí. Z toho by bylo možné dovozovat, že 
stačí dostatečně zjistit přítomnost léčivého přípravku v jakýchkoli třech zemích bez ohledu na 
to, zda právě v nich bude cena výrobce nejnižší, a právě z nich bude počítán průměr pro 
stanovení maximální ceny. Rozsudek NSS, který odvolatel cituje, však požaduje, aby 
přítomnost léčivého přípravku byla prokázána právě v těch zemích, jejichž cena má být při 
výpočtu použita, ačkoli tento požadavek zákon výslovně nestanoví. Proto lze jeho závěry 
aplikovat i v dalších případech vnější cenové reference, kde tento požadavek (také) výslovně 
stanoven není, včetně stanovení základní úhrady referenční skupiny podle nejnižší 
zahraniční ceny výrobce.  
Z výše uvedeného vyplývá, že Ústav byl povinen zjistit přítomnost posuzovaných léčivých 
přípravků ve všech zemích, v nichž jejich cenu výrobce zjišťoval, a pro stanovení základní 
úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
použít pouze ceny výrobce ze zemí, kde jsou dostupné v dostatečném množství.  
 
Odvolací orgán musí v souvislosti s odvolatelem odkazovaným rozsudkem NSS konstatovat, 
že závěr, k němuž v něm soud dospěl, a sice že v revizním řízení systému maximálních cen 
vedeném pod sp. zn. SUKLS33781/2012 správní orgány chybovaly co do zjišťování 
přítomnosti posuzovaných přípravků na zahraničních trzích, se však netýká předmětného 
řízení o revizi systému úhrad (nikoliv maximálních cen). Odvolací orgán je pak toho názoru, 
že se namítaných pochybení Ústav nedopustil, ba co víc, ani se jich dopustit nemohl, jelikož 
se zde jedná o jiný typ správního řízení. Nejvyšší správní soud se v odvolatelem 
odkazovaném rozsudku NSS vyjadřoval k situaci zjišťování dostupnosti (přítomnosti) 
přípravků na zahraničním trhu ve vztahu k aplikaci ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., a nikoliv ve vztahu ke stanovení výše základní úhrady. Odvolatel se sice 
snaží postavit zjišťování dostupnosti (přítomnosti) přípravků na zahraničních trzích v rámci 
revidování maximálních cen výrobce postupem dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. naroveň postupu při aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., tak tomu ovšem dle názoru odvolacího orgánu není, a ani být nemůže. Znění 
rozsudku NSS na tomto závěru ničeho nemění.  
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Odvolací orgán zkraje upozorňuje na fakt, že v rozsudku NSS se nevyskytuje vůbec žádná 
zmínka o úhradách léčivých přípravků či o ustanovení § 39c zákona č. 48/1997 Sb., naopak 
se zde správní soudy explicitně vyjadřují jen k postupům správních orgánů při stanovení 
a změně maximálních cen výrobce. Dále odvolací orgán konstatuje, že maximální ceny 
výrobce léčivých přípravků se obecně stanovují a mění odlišnými postupy než úhrady 
léčivých přípravků. Například v systému maximálních cen výrobce neexistuje žádná základní 
maximální cena výrobce, která by byla společná pro všechny přípravky ze stejné referenční 
skupiny, jako je tomu v systému úhrad v případě základní úhrady referenční skupiny. Rovněž 
je vhodné poukázat na okolnost, že maximální cena výrobce je úředně stanovená maximální 
možná cena daného přípravku, za kterou ji může příslušná osoba obchodující s léčivými 
přípravky uvést na tuzemský trh, a je tudíž maximálním příjmem dané osoby, přičemž úhrada 
léčivého přípravku je příspěvek zdravotní pojišťovny svému pojištěnci na cenu pro 
konečného spotřebitele (např. cenu v lékárně) daného léčivého přípravku. Instituty maximální 
ceny výrobce a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou tedy dva zásadně 
odlišné instituty. Dovozovat pro postup stanovení základní úhrady analogii v postupu 
zjišťování přítomnosti přípravků na zahraničním trhu při postupu stanovení či změny 
maximální ceny výrobce tak považuje odvolací orgán v obecné rovině za nepřípadné. 
 
Dále odvolací orgán upozorňuje, že ustanovení § 39a zákona č. 48/1997 Sb. náleží v zákoně 
č. 48/1997 Sb. do části „Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely“. Naproti tomu ustanovení § 39c zákona č. 48/1997 Sb. náleží 
v zákoně č. 48/1997 Sb. do části „Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“. Již z pouhé distribuce těchto 
ustanovení do různých částí v zákoně č. 48/1997 Sb. lze usuzovat na okolnost, že 
ustanovení § 39a zákona č. 48/1997 Sb. nemá korelaci k zásadám stanovení nebo změn 
výší úhrad. 
 
Dále odvolací orgán uvádí, že podle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav stanoví maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle 
odstavců 4 až 6, ve výši průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou 
Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, 
Řecka, Kypru a Malty (dále jen ‚země referenčního koše‘), které mají nejnižší cenu 
posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li 
posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 
zemích referenčního koše“. 
 
Oproti tomu podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že 
„Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce 
připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie 
pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; 
léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České 
republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl 
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na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo 
potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném 
období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle 
okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé 
přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice“. 
 
Jazykovým výkladem těchto ustanovení lze pak dojít pouze k jedinému závěru, a sice že 
na rozdíl od ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je pro účely aplikace 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. právně relevantní pouze dostupnost 
posuzovaných přípravků v České republice. Dostupnost (přítomnost) léčivého přípravku 
na jiných trzích při aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. proto 
právně rozhodnou okolností není – právně relevantní pro zahraniční trh je zde pouze 
zahraniční cena výrobce (nikoliv dostupnost na zahraničním trhu). V souvislosti s uvedeným 
si lze ostatně klást otázku, proč by jinak zákonodárce v ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. explicitně a selektivně uváděl dostupnost přípravků v České 
republice, chtěl-li by dosáhnout při aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. přezkoumání dostupnosti také na zahraničních trzích. V takovém případě by 
zákonodárce v rámci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. jistě 
dostupnost přípravků v České republice explicitně a selektivně nezmiňoval. 
 
Z výše uvedeného je navíc zřejmé, že Ústav ani nemá zákonem svěřenu kompetenci k tomu, 
aby při aplikaci ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zkoumal dostupnost 
přípravků jinde než pouze v České republice. Na tom nic nemění ani znění ustanovení § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož to zavádí presumpci správnosti u Ústavem 
shromážděných údajů o dostupnosti a přítomnosti pouze tam, kde má Ústav tyto údaje 
povinnost shromažďovat. Pro shromažďování údajů o zahraniční dostupnosti a přítomnosti 
posuzovaných přípravků v rámci aplikace ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. přitom nemá Ústav zmocnění v platných právních předpisech. Ustanovení 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je ve vztahu ke zjišťování dostupnosti 
posuzovaných přípravků toliko ustanovením speciálním vůči obecnému ustanovení § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., a proto je v tomto případě relevantní pouze zjišťování 
tuzemské dostupnosti posuzovaných přípravků. V opačném případě by Ústav musel zjišťovat 
dostupnost posuzovaných přípravků všude na světě, což by bylo absurdní. Z důvodu 
absence zákonného zmocnění tak nelze Ústavu vytýkat postup, když ten v rámci postupu dle 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. cíleně nezkoumal dostupnost 
posuzovaných přípravků na zahraničních trzích, nýbrž jen v České republice. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že dostupnost posuzovaných přípravků na českém trhu 
pak Ústav prokazatelně zkoumal, což je zachyceno podkladu cenové reference. 
 
Námitka odvolatele je tak nedůvodná. 
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6. Nezákonný postup při stanovení základní úhrady podle smlouvy OGIVRI  
 
Odvolatel namítá, že k porušení zákona došlo i při stanovení základní úhrady podle 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. na základě smlouvy OGIVRI. Toto 
ustanovení ve spojení s ustanovením § 39a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. vyžaduje, 
aby písemné ujednání bylo uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 
měsíce. Cílem první podmínky je zajistit, aby byl léčivý přípravek, dle jehož sjednané ceny 
výrobce byly úhrady změněny, za tuto cenu po určitou minimální dobu dostupný. Nelze jej 
proto vykládat tak, že doba jeho platnosti musí činit celkově nejméně 1 rok. 
Smlouva OGIVRI přitom tento požadavek nesplňuje. Napadené rozhodnutí nabylo 
předběžné vykonatelnosti vydáním Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely (dále jen „SCAU") ke dni 1. 1. 2020. Smlouva OGIVRI měla podle 
jejího čl. VI. odst. 2 nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
nabytí její platnosti (uzavření), tedy 1. srpna 2019. Vzhledem k tomu, že dne 30. 7. 2019 byla 
uveřejněna v registru smluv, zřejmě 1. 8. 2019 účinnosti skutečně nabyla.  
Podle čl. VI. odst. I smlouvy OGIVRI byla tato smlouva uzavřena na dobu 1 roku, která 
s ohledem na nabytí účinnosti smlouvy dne 1. 8. 2019 uplyne dne 31. 7. 2020. To znamená, 
že po nabytí předběžné vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, kdy se úhrady léčivých 
přípravků skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky trastuzumab (L01XC03) začnou touto smlouvou (na jejím základě stanovenou základní 
úhradou) řídit, bude z doby její platnosti zbývat jen 7 měsíců. S ohledem na ústavně 
konformní výklad ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
je tedy nutné uzavřít, že Smlouva OGIVRI nebyla uzavřena na dobu alespoň 1 roku 
a základní úhradu skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky trastuzumab (L01XC03) podle ní nelze stanovit.  
Nejde ovšem o jediný důvod, který použití Smlouvy OGIVRI vylučuje. Citované ustanovení 
§ 39c odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění se snaží zajistit dodávky 
léčivého přípravku za cenu, dle které byla stanovena základní úhrada, do České republiky po 
určitou minimální dobu nejen požadavkem na dobu, na kterou bude smlouva uzavřena, ale 
též úpravou minimální výpovědní doby.  
Dostupnost léčivých přípravků za sjednanou cenu tedy chrání před jednostranným 
ukončením smlouvy. Sice neupravuje například odstoupení od smlouvy, nicméně je 
evidentní, že smlouva nesmí obsahovat žádné ujednání, které by takový postup jakkoli 
umožňovalo, resp. usnadňovalo.  
Léčivý přípravek OGIVRI však není hrazen ve všech indikacích, v nichž jsou léčivé přípravky 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
trastuzumab (L01XC03) z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Není totiž hrazen při 
použití v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem k léčbě pacientek s HER2-pozitivním 
metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu. Pokud by 
základní úhrada byla stanovena podle jeho sjednané ceny, v důsledku čehož by byl jediným 
plně hrazeným léčivým přípravkem této skupiny, tyto pacientky by byly oproti ostatním 
pacientkám s karcinomem prsu se zvýšenou HER2 expresí, nebo vykazujícím amplifikaci 
genu HER2 diskriminovány.  
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Ujednání uzavřené o jeho ceně není dle Odvolatele uzavřené ve veřejném zájmu 
na dostupnosti léčivých přípravků skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab a při stanovení základní úhrady této skupiny 
podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění jej nelze 
použít.  
 
K problematice platnosti smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách výrobce léčivého 
přípravku OGIVRI uzavřené mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotními 
pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven ze dne 29. 7. 2019 (dále jen 
„smlouva o DNCV“) odvolací orgán uvádí následující.  
 
Podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. se základní úhrada stanoví 
ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b). 
Ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. pak specifikuje, že takové písemné 
ujednání musí být uzavřeno ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zdravotní pojišťovnou 
s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozcem nebo předkladatelem specifického 
léčebného programu, je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou 
nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely na trh České republiky. 
 
Veřejný zájem pak definuje ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. jako zájem na 
zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho 
stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění.  
 
Ve smlouvě o DNCV v čl. I je uvedeno, že je uzavřena ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, a odvolací orgán nemá důvod o tomto pochybovat. 
Rovněž je splněna podmínka, že byla uzavřena mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku (v tomto ohledu byly vyvráceny pochybnosti 
ohledně oprávnění společnosti Mylan Pharmaceuticals s.r.o. zastupovat držitele rozhodnutí 
o registraci přípravku OGIVRI – Mylan S.A.S., který se dle svého vlastního vyjádření cítil být 
touto smlouvou vázán). Smlouva o DNCV byla uzavřena na dobu 1 roku s výpovědní lhůtou 
3 měsíce. Veškeré zákonné náležitosti smlouvy o DNCV tedy byly naplněny a nebyl důvod 
z takové smlouvy při stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. nevycházet.  
 
Co se týče odvolatelova názoru, že není dostatečné, aby smlouva o DNCV byla uzavřena 
na dobu jednoho roku, neboť z důvodu nabytí předběžné vykonatelnosti napadeného 
rozhodnutí k 1. 1. 2020 bude účinná vlastně jen 7 měsíců, odvolací orgán uvádí následující.  
 
Jak již bylo uvedeno výše, smlouva o DNCV splňuje veškeré zákonné náležitosti, které na ni 
klade zákon. Žádné ustanovení zákona nepožaduje – a de facto ani nedovoluje – aby Ústav 
předvídal, kdy se jeho rozhodnutí stanou (předběžně) vykonatelnými a z tohoto hlediska 
odmítl aplikovat platnou smlouvu o DNCV. Takový postup by byl v rozporu se zákonem. 
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Co se týče argumentace odvolatele stran údajné diskriminace pojištěnek, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Je pravdou, že předmětný přípravek OGIVRI není obdobně jako předmětné přípravky 
ONTRUZANT, KANJINTI a HERZUMA na rozdíl od předmětných přípravků HERCEPTIN 
hrazen v kombinační léčbě s pertuzumabem a docetaxelem u některých pacientek 
s karcinomem prsu. Tato okolnost je zjevná ze znění podmínek úhrady předmětných 
přípravků stanovených ve výrocích č. 2 až 8 napadeného rozhodnutí. 
 
Je také pravdou, že na základě napadeného rozhodnutí má plnou úhradu z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění garantovánu pouze předmětný přípravek OGIVRI. To je 
v zásadě poplatné okolnosti, že na základě jeho ujednané nejvyšší ceny výrobce byla 
výrokem č. 1 napadeného rozhodnutí stanovena základní úhrada předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků postupem dle ustanovení § 39c 
odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Tyto nesporné okolnosti však neznačí nic o porušení ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. Žádné ustanovení platných právních předpisů totiž nestanoví 
podmínku, že přípravek, podle jehož ujednané ceny výrobce je postupem dle ustanovení 
§ 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. stanovována základní úhrada, musí co do 
možnosti hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění pokrývat veškeré situace, pro 
které jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny jiné přípravky ze stejné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. Není tedy v rozporu 
s ustanovením § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., pakliže byla napadeným 
rozhodnutím základní úhrada předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků stanovena právě na základě ujednané ceny výrobce u přípravku OGIVRI, 
který na rozdíl od přípravků HERCEPTIN nelze hradit u některých pacientek s karcinomem 
prsu v kombinační terapii s pertuzumabem a docetaxelem. 
 
Jako určité doplnění výše uvedeného lze dodat, že ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb. je ustanovení o stanovení základní úhrady (nikoliv o stanovení úhrady 
za balení léčivých přípravků), přičemž základní úhradu nelze v souladu s platnými právními 
předpisy podmiňovat žádnými podmínkami úhrady (podmínky úhrady se váží k úhradám 
za balení léčivých přípravků). Platné právní předpisy přitom umožňují situaci, přičemž 
i v běžné praxi se tato situace vyskytuje, kdy mají přípravky ze stejné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků neidentické podmínky úhrady. Podmínky úhrady 
přípravků ze stejné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků sice nemohou 
být stanoveny natolik odlišně, aby to již vylučovalo splnění podmínky jejich obdobného 
klinického využití (viz § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), k tomu však v předmětném 
správním řízení nedošlo, jelikož předmětné přípravky vykazují obdobné hrazené klinické 
využití minimálně v rozsahu referenční indikace předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků – ze stanovených podmínek úhrady je pak zjevné, že pro 
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některé situace jsou všechny předmětné léčivé přípravky (tj. včetně OGIVRI a HERCEPTIN) 
hrazeny společně. 
 
Konečně je třeba připomenout, že ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. 
je toliko ustanovením o stanovení základní úhrady a nejedná se tak o ustanovení, podle 
kterého by měla být zajišťována plná úhrada přípravků při různých možnostech jejich 
hrazeného klinického využití. Argumentace odvolatele stran absence garance plné úhrady 
pro některé klinické situace je zde tedy nepřípadná. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu zde tak k žádné diskriminaci pojištěnek stran Ústavem 
realizované aplikace ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. nedošlo. 
Argumentaci odvolatele stran takové diskriminace nelze přisvědčit. 
 
Odvolatelova námitka je tak nedůvodná. 
 
 
7. Porušení práva na bezplatnou zdravotní péči  
 
Odvolatel namítá, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť zajištěním plné úhrady 
léčivého přípravku MABTHERA nebude zajištěna plná úhrada „alespoň jednoho" přípravku 
skupiny č. 117 – cytostatika - monoklonální protilátky podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. ve smyslu judikatury Ústavního soudu (nález sp. zn. III ÚS 2332/16, ze dne 
17. 4. 2018), tedy každého jejího léčivého přípravku nezaměnitelného s jiným již plně 
hrazeným přípravkem. K jeho plné úhradě proto nelze při aplikaci ustanovení § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. v projednávané věci přihlížet. Odvolatel namítá, že nejsou-li léčivé 
přípravky náležející do jedné skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. vzájemně 
terapeuticky zaměnitelné, musí být plně hrazený alespoň jeden přípravek ze skupiny 
vzájemně zaměnitelných přípravků, jež nejsou zaměnitelné s již plně hrazeným přípravkem.  
Pro úplnost a nad rámec napadeného rozhodnutí odvolatel dodává, že plná úhrada alespoň 
jednoho léčivého přípravku nebude zajištěna ani po předběžné vykonatelnosti napadeného 
rozhodnutí. Základní úhrada skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky trastuzumab sice byla stanovena podle dohodnuté ceny výrobce 
léčivého přípravku OGIVRI, k ní ovšem také nelze pro účely aplikace ustanovení § 39c 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění a posuzování existence alespoň jednoho 
plně hrazeného léčivého přípravku přihlížet.  
Závazky stran smlouvy OGIVRI pro posouzení plné úhrady léčivého přípravku OGIVRI 
ve smyslu ustanovení 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění nejsou relevantní. 
Jedná se o soukromoprávní smlouvu ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského 
zákoníku, nikoli smlouvu veřejnoprávní. Zdravotní pojišťovny ji uzavřely jakožto právnické 
osoby, nikoli správní orgány, takže chybí základní prvek veřejnoprávní smlouvy v podobě 
jejího uzavření nebo odsouhlasení správním orgánem. K jejímu uzavření došlo mimo 
kontrolu Ústavu a mimo tuto kontrolu může také být kdykoliv změněna či zrušena. Zákon 
dodávání léčivého přípravku OGIVRI do České republiky za jinou cenu převyšující jeho 
úhradu nijak nebrání.  
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Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Z předmětné spisové dokumentace je zřejmé, že Ústav na straně 35 napadeného rozhodnutí 
uvedl, že ke dni vydání rozhodnutí ověřil, že je zajištěn plně hrazený přípravek ve skupině 
č. 117 – cytostatika – monoklonální protilátky přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Jedná se o léčivý přípravek MABTHERA 1600MG INJ SOL 1X13,4ML, kód SÚKL 
0209354 (dále jen „MABTHERA“). Ústav přitom upřesnil, že takové ověření provedl 
na základě seznamu SCAU191106. To je přitom veřejně dostupný seznam cen a úhrad, 
který byl v souladu s ustanovením § 39n zákona č. 48/1997 Sb. ke dni 6. 11. 2019 zveřejněn 
na úřední desce Ústavu – adresně pak na http://www.sukl.cz/file/91684_1_1. Okolnost 
plného hrazení přípravku MABTHERA, jakožto jednoho ze zástupců skupiny č. 117 přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. odvolatel nikterak nezpochybňuje a ani odvolací orgán o ní nemá 
žádné pochybnosti. 
 
Eventualita plné úhrady pro přípravek MABTHERA by však ještě sama o sobě zcela 
nestačila k naplnění požadavku na zajištění plně hrazených zástupců ve skupině č. 117 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve smyslu ustanovení věty druhé § 15 odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. Je to dáno tím, že přípravek MABTHERA je toliko hrazen pro klinické využití 
v terapii pojištěnců s chronickou lymfatickou leukémií, což je patrno z jeho podmínek úhrady 
uvedených např. v pomocných materiálech k Ústavem využitému seznamu SCAU191106, 
které jsou konkrétně dostupné z http://www.sukl.cz/file/91691_1_1. Naproti tomu předmětné 
přípravky, které jsou taktéž zástupci skupiny č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., jsou 
zase toliko hrazeny pouze pro pacienty s karcinomem prsu či adenokarcinomem žaludku 
nebo gastroezofageálního spojení, což je patrné z podmínek úhrady předmětných přípravků. 
Pro skupinu pacientů s karcinomem prsu či adenokarcinomem žaludku nebo 
gastroezofageálního spojení je však ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
zajištěn plně hrazený předmětný přípravek OGIVRI. K zajištění plné úhrady pro předmětný 
přípravek OGIVRI uvedl Ústav např. na straně č. 14 napadeného rozhodnutí, že „plně 
hrazeným přípravkem ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
je i přípravek OGIVRI 150MG INF PLV CSL 1, kód SÚKL 0238289, který je terapeuticky 
zaměnitelný s posuzovanými léčivými přípravky s obsahem trastuzumabu (přípravky určené 
k léčbě stejného onemocnění, stejné cílové skupiny pacientů: terapie metastazujícího nebo 
časného karcinomu prsu u žen s HER2 pozitivním nádorem). Léčivý přípravek OGIVRI 
150MG INF PLV CSL 1, kód SÚKL 0238289 bude i po provedení předmětné zkrácené revize 
i nadále plně hrazeným léčivým přípravkem - maximální cena pro konečného spotřebitele 
(MFC) 7894,82 Kč a maximální úhrada ze zdravotního pojištění (UHR1) 7894,82 Kč, která 
vychází z nově stanovené výše jádrové úhrady za balení v předmětné zkrácené revizi ve výši 
6268,37 Kč.“. Široké skupině pacientů trpících onemocněním karcinomu prsu, 
adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageálního spojení je zde tedy prostřednictvím 
zajištění plné úhrady pro přípravek OGIVRI zajištěna alespoň jedna varianta bezplatného 
poskytnutí zdravotní péče podle čl. 31 Listiny, což je v souladu s odvolatelem odkazovaným 
nálezem Ústavního soudu sp. zn. III ÚS 2332/16, ze dne 17. 4. 2018. V předmětném 
správním řízení tak nevzniká žádná povinnost co do zajišťování plně hrazených 
zástupců ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. prostřednictvím aplikace 
ustanovení § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 

http://www.sukl.cz/file/91684_1_1
http://www.sukl.cz/file/91691_1_1
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Pro úplnost odvolací orgán připomíná, že plně hrazený předmětný přípravek OGIVRI sice 
není na základě napadeného rozhodnutí hrazen pro kombinační léčbu s pertuzumabem 
a docetaxelem u některých pojištěnek s karcinomem prsu (na rozdíl o předmětných 
přípravků HERCEPTIN, viz výše), je nicméně hrazen (čili plně hrazen) u pojištěnek 
s karcinomem prsu buď jako monoterapie či v kombinaci s jinými léčivými přípravky (viz jeho 
podmínky úhrady). Zajištění plně hrazeného zástupce pro širokou skupinu (ve smyslu výše 
zmiňovaného nálezu Ústavního soudu) pojištěnek s karcinomem prsu ve skupině č. 117 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je zde tedy splněno. 

 
Konkrétně léčivý přípravek OGIVRI patří mezi předmětné léčivé přípravky, se kterým je toto 
správní řízení vedeno. Není tedy sporu o tom, že je zajištěna plná úhrada nejen ve skupině 
č. 117 přílohy č. 2, ale také přímo v dané skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab.  
 
S problematikou použitelnosti smlouvy o DNCV ohledně léčivého přípravku OGIVRI 
se odvolací orgán vypořádal již výše a na toto vypořádání odvolatele odkazuje. Polemika 
ohledně charakteru smlouvy o DNCV je zde zcela irelevantní. Podstatné je, že tato smlouva 
o DNCV je platná a účinná a že na základě této smlouvy Ústav (zcela v souladu 
se zákonem) stanovil základní úhradu skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky trastuzumab a tím zároveň fakticky zajistil v této skupině 
plně hrazený léčivý přípravek.  
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
 
8. Nezákonné odmítnutí změny podmínek úhrady léčivého přípravku HERZUMA  
 
Odvolatel konstatuje, že ze strany účastníků byl v průběhu řízení opakovaně vznesen 
požadavek na změnu podmínek úhrady předmětného léčivého přípravku HERZUMA 
a dalších biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab tak, aby jejich indikační omezení 
bylo doplněno o následující indikaci:  
„v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním 
metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud 
nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí 
mít výkonnostní stav 0-1 dle ECOG, nesmějí jevit klinické známky svědčící o přítomnosti 
mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 
50 %. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu 
hrazena do progrese onemocnění."  
Navrhované rozšíření indikačního omezení totiž odpovídá indikačnímu omezení úhrady 
předmětného přípravku HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1, kód SÚKL 0025555 (dále jen 
„HERCEPTIN“), kdy není navrhováno u předmětných přípravků stanovení indikačního 
omezení odlišného od v zásadě terapeuticky zaměnitelného léčivého přípravku 
HERCEPTIN. Ústav v napadeném rozhodnutí (např. str. 32) uvádí, že použití léčivých 
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přípravků HERZUMA, KANJINTI, OGIVRI a ONTRUZANT (dále také jen „biosimilars“) 
s obsahem trastuzumabu v kombinaci s léčivými látkami pertuzumab a docetaxel pro léčbu 
metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu považuje za odůvodněné současným 
vědeckým poznáním. Podrobně se této otázce věnuje v části týkající se posouzení 
terapeutické zaměnitelnosti.  
Odvolatel namítá, že Ústav však požadovanou změnu podmínek úhrady odmítl provést s tím, 
že v této indikaci nepovažuje nákladovou efektivitu předmětného léčivého přípravku 
HERZUMA a dalších biosimilars za prokázanou. Prokázání takové nákladové efektivity Ústav 
podmiňuje předložením „vyjádření všech zdravotních pojišťoven, že uzavřely s držiteli 
rozhodnutí o registraci předmětných přípravků smluvní ujednání, která snižují celkové 
náklady na léčbu pacientů v posuzované indikaci karcinomu prsu na úroveň ujednání 
uzavřeného v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. SUKLS127371/2017". Bez 
uzavření a předložení takového ujednání by po rozšíření indikací biosimilars s obsahem 
léčivé látky trastuzumab o léčbu pacientek s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně 
rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu danou kombinací údajně došlo k navýšení 
předpokládaného dopadu na rozpočet.  
K ujednání, na jehož sjednanou úroveň by měly být celkové náklady na léčbu pacientek 
s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem 
prsu předmětným léčivým přípravkem HERZUMA v kombinaci s léčivými látkami pertuzumab 
a docetaxel sníženy, Ústav nic bližšího neuvádí. V napadeném rozhodnutí i výzvě Ústavu 
vydané v průběhu řízení však chybí vysvětlení, jak si uzavření požadovaného cenového 
ujednání Ústav představuje. Odvolatel ze zmínky Ústavu v napadeném rozhodnutí dovozuje, 
že by mělo jít o ujednání „ve smyslu snížení nákladů na balení léčivého přípravku PERJETA, 
limitaci nákladů na pojištěnce a limitaci celkových nákladů vynaložených na léčivý přípravek 
PERJETA“, tedy ujednání uzavřeném pro léčivý přípravek PERJETA 420MG 1NF CNC SOL 
IX14ML, kód SÚKL 0193870 (dále jen „PERJETA”).  
Pokud má jít o ujednání zahrnující také léčivý přípravek PERJETA, odvolatel namítá, že není 
držitelem rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku (ani jiného přípravku s obsahem 
léčivé látky pertuzumab) a nemá tudíž možnost uzavřít ujednání s podmínkami, které 
účastníkovi nejsou známé, resp. i byť jen jednat o jeho uzavření. Nelze se tedy ubránit 
dojmu, že rozšíření podmínek úhrady léčivého přípravku HERZUMA, resp. biosimilars 
s obsahem léčivé látky trastuzumab, je záměrně podmiňováno splněním požadavku, který 
odvolatel objektivně splnit nemůže.  
Odvolatel namítá, že pro přezkum napadeného rozhodnutí však je klíčové, že tento 
požadavek je nezákonný, irelevantní a představuje zjevnou snahu zvýhodnit držitele 
rozhodnutí o registraci předmětného léčivého přípravku HERCEPTIN a vyloučit držitele 
rozhodnutí o registraci biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab ze soutěže na trhu 
s léčivými přípravky obsahujícími tuto látku.  
 
Odvolací orgán uvádí k této námitce odvolatele následující. 
 
Předně odvolací orgán upozorňuje, že odvolatel stran možnosti rozšíření podmínek úhrady 
o úhradu pro kombinační léčbu s pertuzumabem a docetaxelem u předmětného přípravku 
HERZUMA, jehož je držitelem rozhodnutí o registraci, nečinil v průběhu předmětného 



 

 

Str. 34 z 44 

 

správního řízení před vydáním napadeného rozhodnutí žádné kroky. Do průběhu 
předmětného správního řízení se v době před vydáním napadeného rozhodnutí nijak 
nevyjadřoval a nevznášel v něm žádné námitky či požadavky a ani v něm nečinil žádné 
návrhy. V průběhu předmětného správního řízení tak v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí ani nevyšlo nijak najevo, zda má odvolatel vůbec nějaký zájem o rozšíření 
podmínek úhrady jeho přípravku HERZUMA o možnost kombinační léčby s pertuzumabem 
a docetaxelem. 
 
Účastníci předmětného správního řízení, kteří zde v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí aktivně projevili zájem o rozšíření podmínek úhrady některých předmětných 
přípravků (HERZUMA, KANJINTI, OGIVRI a ONTRUZANT) o možnost kombinační léčby 
s pertuzumabem a docetaxelem, byli společnost Mylan S. A. S. (viz strana 11 napadeného 
rozhodnutí) a všechny zdravotní pojišťovny (viz strana 19, 20 a 21 napadeného rozhodnutí). 
Společnost Mylan S. A. S. je přitom držitelem rozhodnutí o registraci přípravku OGIVRI. 

 

Naopak proti takovému rozšíření podmínek úhrady zde v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí aktivně vystoupil účastník řízení (držitel rozhodnutí o registraci přípravků 
HERCEPTIN) společnost Roche Registration GmbH., jakožto držitel rozhodnutí o registraci 
přípravků HERCEPTIN (viz str. 13 a 19 napadeného rozhodnutí). 

 
Ve vztahu k možnosti rozšíření podmínek úhrady o možnost kombinační léčby 
s pertuzumabem a docetaxelem nezaujali v době před vydáním napadeného rozhodnutí 
žádné stanovisko účastníci řízení společnost Amgen Europe B.V. (držitel rozhodnutí 
o registraci přípravků KANJINTI), Samsung Bioepis NL B.V. (držitel rozhodnutí o registraci 
přípravku ONTRUZANT) a odvolatel (držitel rozhodnutí o registraci přípravku HERZUMA). 
 
Odvolatel přitom mohl činit návrhy na rozšíření podmínek úhrady u jeho přípravku 
HERZUMA již od samotného začátku předmětného správního řízení. Stejně tak odvolatel 
mohl např. již ze strany 23 hodnotící zprávy ze dne 19. 7. 2019, která byla do předmětné 
spisové dokumentace vložena stejného dne pod č. j. sukl195582/2019, seznat, že Ústav 
rozšíření podmínek úhrady přípravku HERZUMA o možnost úhrady v kombinační léčbě 
s pertuzumabem a docetaxelem nezamýšlí. 
 

Okolnost, že jiní účastníci správního řízení o možnost takového rozšíření podmínek úhrady 
usilovali a činili v této věci námitky, je z napadeného rozhodnutí zjevná, zjevný je i způsob, 
jakým se s tím Ústav vypořádal (např. viz str. 11, 12 a 20 a 21 napadeného rozhodnutí). 
K požadavku na takové rozšíření podmínek úhrady se Ústav také vyjadřuje na stranách 31 
a 32 napadeného rozhodnutí. Je však třeba připomenout, že kromě odvolatele se žádný 
z účastníků předmětného správního řízení (čili ani společnost Mylan S. A. S. či jakákoliv 
zdravotní pojišťovna) proti napadenému rozhodnutí neodvolal a nevyužil tedy možnosti 
řádného opravného prostředku ve vztahu k vypořádání jejich návrhů a námitek stran 
možnosti rozšíření podmínek úhrady některých předmětných přípravků o možnost 
kombinační léčby s pertuzumabem a docetaxelem. Odvolací orgán přitom z obsahu spisové 
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dokumentace neseznal, že by byl odvolatel jinými účastníky předmětného správního řízení 
zmocněn k tomu, aby se v rámci předmětného správního řízení domáhal jejich práv. 
Odvolací orgán se tedy nebude meritorně zabývat tím, jakým způsobem se Ústav 
vypořádal s návrhy a námitkami jiných účastníků předmětného správního řízení (kteří 
nejsou odvolatelé) co do možnosti rozšíření podmínek úhrady některých předmětných 
přípravků o kombinační léčbu s pertuzumabem a docetaxelem. 

Odvolací orgán odvolatele upozorňuje na zásadu koncentrace řízení vyjádřenou 
v ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, podle jehož věty prvé platí, že „K novým 
skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, 
které účastník nemohl uplatnit dříve.“ Skutečnost, že má odvolatel vůbec zájem o rozšíření 
podmínek úhrady předmětného přípravku HERZUMA a že nesouhlasí s nerozšířením jeho 
podmínek úhrady, je zřejmá až z jeho odvolání, byť ji mohl odvolatel uplatnit již dříve (např. 
v reakci na hodnotící zprávu ze dne 19. 7. 2020). 

 

Jelikož odvolatel nevyužil možnosti žádat o rozšíření podmínek úhrady pro svůj 
přípravek HERZUMA, nemůže nyní odvolací orgán objektivně přezkoumávat, do jaké 
míry by případně odvolatel byl či nebyl ve své snaze ze strany Ústavu krácen na jeho 
právech. 

 

Okolnost, zda vůbec a jakým způsobem zde byli na svých právech případně kráceni jiní 
účastníci předmětného právního řízení, je zde mimoběžná, jelikož žádní jiní účastníci 
předmětného správního řízení se zde ochrany svých práv v rámci odvolacího řízení 
nedomáhají. 

 

Nad rámec výše uvedeného odvolací orgán uvádí, že žádný platný právní předpis explicitně 
nestanoví podmínku, že přípravky ze stejné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků (včetně kvantitativně i kvalitativně obdobných přípravků) musejí mít stanoveny 
vždy jen identické znění jejich podmínek úhrady. Pouhá okolnost, že podmínky úhrady 
přípravků ze stejné referenční skupiny nejsou identické, tak ještě sama o sobě 
nezakládá nezákonnost správního rozhodnutí Ústavu. 
 

Nad rámec výše uvedeného ministerstvo připomíná, že Ústav dle ustanovení § 15 odst. 6 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. nemůže léčivému přípravku stanovit úhradu, pokud tento 
léčivý přípravek nesplňuje podmínku účelné terapeutické intervence.   
 
Dle ustanovení § 15 odst. 7 věty druhé zákona č. 48/1997 Sb. přitom platí, že: „Účelnou 
terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě 
onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování 
nákladové efektivity.“ 

Dle věty druhé ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Nákladově efektivní 
jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší 
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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.“ 

Odvolací orgán dále upozorňuje, že také příliš vysoký dopad do rozpočtu může být 
zákonným důvodem pro nepřiznání úhrady přípravku v určitém jeho klinickém využití. 
Ustanovení § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., které vyjmenovává situace, kdy Ústav 
nepřizná přípravku úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění, explicitně 
nepojednává o dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění a výslovně nic neuvádí 
ani o veřejném zájmu. Přesto, v situaci příliš vysokého dopadu do rozpočtu z důvodu hrazení 
léčivého přípravku, který by již vážně ohrožoval veřejný zájem na zajištění kvality 
a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci 
finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění dle ustanovení § 17 odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., by nastaly i některé konkrétní situace uvedené v ustanovení § 15 
odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. Nebyla by splněna podmínka účelné terapeutické intervence 
(viz ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.), konkrétně by pak šlo 
o nemožnost dosáhnout co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby (viz věta druhá v ustanovení 
§ 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.), protože v situaci fondu veřejného zdravotního pojištění, 
který nemá dostatek finančních prostředků, takového cíle dosáhnout nelze – např. když je 
léčba nad reálné možnosti systému ji ufinancovat. Příliš vysoký dopad do rozpočtu tedy 
obecně přímo brání možnostem naplnění některých podmínek účelné terapeutické 
intervence ve smyslu ustanovení § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., což je 
konkrétní zákonný důvod pro nepřiznání úhrady léčivému přípravku. Ústav je tedy platnými 
právními předpisy zmocněn k tomu, aby z důvodu prokázaného příliš vysokého dopadu 
do rozpočtu nepřiznal léčivému přípravku úhradu z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění, respektive aby mu nepřiznal úhradu v jeho nových indikacích prostřednictvím 
rozšíření jeho podmínek úhrady. 
 

Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
Co se týče námitky odvolatele, že Ústav požaduje předložení cenového ujednání snižujícího 
náklady léčby biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab na úroveň nákladů léčby 
přípravkem HERCEPTIN vycházející z ujednání uzavřeného v rámci řízení o stanovení výše 
a podmínek úhrady léčivého přípravku PERJETA, toto ujednání však Ústav nijak 
nespecifikuje a odvolatel nezná parametry, které má takové ujednání splňovat, odvolací 
orgán uvádí následující.   
 
Je třeba upozornit, že Ústav po odvolateli po čas vedení předmětného správního řízení 
konkrétně ničeho nežádal – nic po něm nepožadoval. Kupříkladu výzvou k součinnosti 
ze dne 15. 10. 2019, č. j. sukl272741/2019, oslovil Ústav toliko jen zdravotní pojišťovny. Je 
sice pravdou, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny se stran této výzvy ohradily, nikoliv 
však v rámci odvolacího řízení – a proto se tím zde nebude odvolací orgán meritorně 
zabývat. Odvolatel mohl v průběhu předmětného správního řízení činit své návrhy, 
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předkládat své důkazy, klást různé námitky či i jinak aktivně zasahovat do předmětného 
správního řízení v prvním stupni – přesto této možnosti nevyužil.  
 
Poznatky Ústavu stran existence ujednání s přípravky HERCEPTIN (či PERJETA), které 
budí ony důvodné pochybnosti stran dopadu do rozpočtu při rozšíření podmínek úhrady 
jiných předmětných přípravků (viz výše), jsou ve spise doloženy zejména pravomocnými 
rozhodnutími Ústavu ze dne 2. 1. 2018, sp. zn. SUKLS127371/2017 (do předmětného spisu 
vloženo dne 19. 7. 2019 pod č. j. sukl195408/2019) a ze dne 4. 1. 2019, 
sp. zn. SUKLS370994/2018 (do předmětného spisu také vloženo dne 19. 7. 2019 pod 
č. j. sukl195408/2019). Za účelem ozřejmění důvodných pochybností Ústavu stran dopadu 
do rozpočtu jsou dle názoru odvolacího orgánu daná rozhodnutí z jiných správních řízení 
dostačující, jelikož zohledňují aspekt existence ujednání pro přípravky HERCEPTIN (či 
PERJETA), přičemž je notoricky známou okolností, že tento druh ujednání (ujednání mezi 
držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou) má v zásadě za účel upravit 
podmínky obchodování léčiv a to i s přímým dopadem na financování léčiv (například 
ujednáním různých slev).  

Námitky odvolatele stran požadavku Ústavu vůči jeho osobě a poskytnutí příslušných 
ujednání se zdravotními pojišťovnami jsou tedy nedůvodné. 

 
Na okraj odvolací orgán podotýká, že po odvolateli jakožto držiteli registrace léčivého 
přípravku HERZUMA Ústav samozřejmě nemohl požadovat uzavření smluvních ujednání 
ohledně léčivého přípravku PERJETA, u kterého není držitelem rozhodnutí o registraci. 
Odvolací orgán však nedospěl k závěru, že by Ústav po odvolateli něco takového skutečně 
požadoval.  
 
 
9. Nezákonné provádění/požadování hodnocení nákladové efektivity  
 
Odvolatel namítá, že Ústav nebyl podle zákona č. 48/1997 Sb. oprávněn hodnotit 
nákladovou efektivitu léčivého přípravku HERZUMA. Pokud se týče podmínky spočívající 
v navrhování preskripčního nebo indikačního omezení odlišného od v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků, k vyloučení její aplikace samozřejmě postačí, pokud je 
navrhované indikační omezení shodné s některými nebo i s jediným v zásadě terapeuticky 
zaměnitelným léčivým přípravkem. Tak je tomu i v případě léčivého přípravku HERZUMA 
a dalších biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab. Navrhovaná změna indikačního 
omezení totiž odpovídá indikačnímu omezení úhrady léčivého přípravku HERCEPTIN. 
V projednávané věci tedy není navrhováno stanovení indikačního omezení odlišného 
od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, a ani poslední podmínka 
ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. pro hodnocení nákladové efektivity není 
splněna.  
Podmínky ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. přitom nejsou 
v projednávané věci naplněny.  
Odvolatel namítá, že podmínky úhrady (indikační omezení) léčivého přípravku HERZUMA 
(biosimilars s trastuzumabem) měly být rozšířeny tak, aby odpovídaly podmínkám úhrady 
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léčivých přípravků HERCEPTIN, nikoli aby se od nich lišily, a tedy byly oproti nim rozšířeny. 
Ani podle tohoto ustanovení tedy v projednávané věci nákladovou efektivitu hodnotit nelze. 
Podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech 
a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Také Ústav tedy 
může provádět hodnocení nákladové efektivity jen v případech, kde mu to zákon ukládá. To 
platí tím spíše, pokud by se provádění hodnocení v některých jiných případech mělo stát 
nástrojem pro neprovedení změny, bez které dochází ke znevýhodňování některých léčivých 
přípravků a držitelů jejich rozhodnutí o registraci.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Je pravdou, že Ústav ve vztahu k uplatněným návrhům a námitkám jiných účastníků 
předmětného správního řízení stran možnosti rozšíření podmínek úhrady některých 
předmětných přípravků o kombinační léčbu s pertuzumabem a docetaxelem argumentoval 
kromě dopadu do rozpočtu taktéž otázkou zachování nákladové efektivity. Nicméně je třeba 
zopakovat, že proti takovému vypořádání návrhů a námitek nečiní tito účastníci předmětného 
správního řízení žádné námitky v rámci odvolacího řízení – vůbec se totiž neodvolali. 
Odvolací orgán se tedy nebude otázkou nákladové efektivity předmětných přípravků 
ve vztahu k možnosti jejich klinického využití v kombinační léčbě s pertuzumabem 
a docetaxelem blíže meritorně zabývat. 
 
Odvolací orgán k tomu připomíná, že dostačujícím důvodem pro nerozšíření podmínek 
úhrady u předmětného přípravku HERZUMA by byl i příliš vysoký dopadu do rozpočtu – pro 
konkurenční přípravky HERCEPTIN totiž prokazatelně byla uzavřena určitá ujednání 
se zdravotními pojišťovnami, která limitovala jejich reálný dopad do rozpočtu. Informace 
o existenci těchto ujednání zde byla doložena recentními rozhodnutími Ústavu, přičemž 
samotné zdravotní pojišťovny zde tuto okolnost nijak nevyvrátily a držitel rozhodnutí 
o registraci přípravků HERCEPTIN ji v tomto správním řízení dokonce potvrdil. Dá se tedy 
tvrdit, že pochybnosti Ústavu stran dopadu do rozpočtu, který jde proti smyslu a účelu 
úsporového potenciálu předmětné úsporové zkrácené revize, zde byly vskutku již dostatečně 
podložené, a tedy i dostatečně důvodné. V kombinaci s faktem, že odvolatel v době před 
vydáním napadeného rozhodnutí nečinil stran možnosti rozšíření podmínek úhrady jeho 
přípravku HERZUMA žádné návrhy, nevznášel žádné námitky, nepředkládal žádné podklady 
a ani jinak neargumentoval, byť příležitosti k tomu měl, tedy již nic nebránilo tomu, aby Ústav 
v souladu s fakultativním atributem stanovování úhrad obsaženém v ustanovení § 39b 
odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. („lze i bez návrhu stanovit“ a nikoliv „se i bez návrhu 
stanoví“) nerozhodl o rozšíření podmínek úhrady předmětného přípravku HERZUMA 
o možnost kombinační léčby s pertuzumabem a docetaxelem. 
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
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10. Nezákonnost požadavku na předložení ujednání o ceně  
 
Odvolatel namítá, že Ústav v rozporu s právními předpisy požaduje předložení cenového 
ujednání snižujícího náklady léčby biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab na úroveň 
nákladů léčby přípravkem HERCEPTIN vycházejících z ujednání uzavřeného v rámci řízení 
o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku PERJETA, toto ujednání však nijak 
nespecifikuje. Ujednání ani není podkladem pro rozhodnutí a není ve spisu založeno. Ústav 
tedy požaduje uzavření písemného ujednání ohledně léčivého přípravku HERZUMA 
splňujícího parametry, které odvolatel nezná.  
Podle již citovaného ustanovení § 3 správního řádu je Ústav v tomto řízení povinen 
postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Za tímto 
účelem je Ústav povinen v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 správního řádu opatřit 
veškeré podklady. Pokud se tedy Ústav domnívá, že pro rozhodnutí jsou významné náklady 
na léčbu jiným léčivým přípravkem HERCEPTIN, musí jej opatřit a provést jím důkaz.  
V tomto směru neexistuje jediná výjimka a nepředstavuje ji ani případné označení 
předmětného ujednání za obchodní tajemství. Podle ustanovení § 39n odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. zveřejňuje Ústav spisy správních řízení ve věcech regulace cen a úhrad 
léčivých přípravků pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje označené jako 
předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní. Za obchodní tajemství 
však nelze označit cokoliv, resp. označení některého údaje za obchodní tajemství v rozporu 
se zákonem není relevantní. Podle ustanovení § 39f odst. 11 a 12 zákona č. 48/1997 Sb. 
přitom lze za obchodní tajemství označit jen některé informace obsažené v žádosti 
o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku. Odvolatel 
namítá, že podstatné části ujednání o cenách léčivého přípravku, které nespadají 
do kategorie vysoce inovativních léčivých přípravků, a dobách jejich platnosti obsažené 
v dohodách se zdravotními pojišťovnami nelze podle ustanovení § 39f odst. 11 písm. i) 
zákona č. 48/1997 Sb. označit za předmět obchodního tajemství. Tyto údaje proto Ústav bez 
ohledu na jejich případné formální označení za obchodní tajemství zveřejní. Odvolatel 
namítá, že tato právní úprava brání seznámení se s obchodním tajemstvím jiným subjektům, 
než je okruh účastníků řízení, v němž jsou údaje označené za toto tajemství Ústavu 
předkládány. 
Odvolatel namítá, že Ústav však v projednávané věci odmítá změnit podmínky úhrady 
léčivého přípravku HERZUMA s odkazem na dokument, který jako podklad pro napadené 
rozhodnutí neopatřil a účastníkovi neumožnil se s ním seznámit.  
Dále odvolatel uvádí, že ujednání ohledně léčivého přípravku PERJETA je z důvodů 
uvedených níže irelevantní. Pokud by se týkalo léčivého přípravku HERCEPTIN, Ústav by 
byl povinen jej do spisu založit a zveřejnit jej. Tento léčivý přípravek totiž není vysoce 
inovativní, což sám Ústav v napadeném rozhodnutí uvádí, takže pro něj žádná výjimka 
ze zveřejňování podkladů oproti „běžným" léčivým přípravkům neplatí.  
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Ústav v projednávané věci nechtěl změnit podmínky 
úhrady léčivého přípravku HERZUMA z důvodu, že nebylo předloženo cenové ujednání nebo 
obdobné ujednání ohledně léčivého přípravku PERJETA (nebo případně HERCEPTIN), 
nebo pokud z tohoto ujednání chtěl cokoli dovozovat, byl povinen jeho text opatřit a založit 
do spisu.  



 

 

Str. 40 z 44 

 

Použití takového ujednání, ať je jeho obsah jakýkoli, je navíc nezákonné. Z napadeného 
rozhodnutí sice nevyplývá jeho obsah, je ovšem evidentní, že nejde o písemné ujednání 
o ceně výrobce ve smyslu ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) ve spojení s § 39c odst. 2 
písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění ani ujednání o úhradě, resp. o ceně pro 
konečného spotřebitele ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Nejde o veřejnoprávní smlouvu, nýbrž soukromoprávní.  
Odvolatel připomíná ustanovení § 1 odst. 1 občanského zákoníku, podle nějž je uplatňování 
soukromého práva nezávislé na uplatňování práva veřejného. To znamená, že bez 
výslovného stanovení vázanosti uplatňování soukromého práva na právo veřejné nelze 
se vznikem soukromoprávního oprávnění či povinnosti spojovat vznik veřejnoprávního 
oprávnění či povinnosti a naopak. Právní úprava řízení ve věcech regulace cen a úhrad 
léčivých přípravků je přitom úpravou veřejnoprávní. Naplnění jejích požadavků, včetně 
požadavku na nákladovou efektivitu, proto nelze dovozovat jen ze soukromoprávního 
ujednání.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, už jen samotná prokázaná existence určitých ujednání 
(snižujících náklady) pro přípravky HERCEPTIN budila ony důvodné pochybnosti stran 
dopadu do rozpočtu (ohrožující úsporový potenciál úsporové zkrácené revize), byly-li by 
u ostatních předmětných přípravků rozšířeny podmínky úhrady o možnost kombinační léčby 
s pertuzumabem a docetaxelem. To pak v kombinaci s neaktivitou odvolatele v rámci prvního 
stupně předmětné zkrácené revize stačilo k nerozšíření podmínek úhrady přípravku 
HERZUMA (viz výše). Ústav přitom v předmětném správním řízení odvolateli ničeho 
neukládal a nic po něm nepožadoval. Činil-li tak Ústav ve vztahu k jiným účastníkům 
předmětného správního řízení (např. zdravotním pojišťovnám), není to záležitostí odvolatele, 
jelikož ten není nadán právem domáhat se ochrany práv jiných účastníků předmětného 
správního řízení. 
Odvolací orgán zdůrazňuje, že o svých zájmech na znění podmínek úhrady přípravku 
HERZUMA měl odvolatel především přesvědčovat Ústav v prvním stupni předmětného 
správního řízení, a nikoliv až ministerstvo v rámci druhého stupně předmětného správního 
řízení. I zde tak odvolací orgán připomíná zásadu koncentrace řízení vyjádřenou 
v ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, podle jehož věty prvé platí, že „K novým 
skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, 
které účastník nemohl uplatnit dříve.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému odvolací orgán také nemůže přisvědčit odvolatelovu názoru, 
že odmítá změnit podmínky úhrady léčivého přípravku HERZUMA s odkazem na dokument, 
který jako podklad pro napadené rozhodnutí neopatřil a účastníkovi neumožnil se s ním 
seznámit. 
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
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Co se týče odvolatelova názoru, že použití ujednání ohledně léčivého přípravku HERCEPTIN 
je nezákonné, protože nejde o písemné ujednání o ceně výrobce ve smyslu ustanovení 
§ 39a odst. 2 písm. b) ve spojení s § 39c odst. 2 písm.  c) zákona č. 48/1997 Sb. ani 
ujednání o úhradě, resp. o ceně pro konečného spotřebitele ve smyslu ustanovení § 39c 
odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., odvolací orgán uvádí následující.  
 
Je zřejmé, že písemné ujednání ohledně léčivého přípravku HERCEPTIN není dohodou 
o ceně výrobce ani dohodou o úhradě. Ústav to ostatně ani nikdy netvrdil a také jej nepoužil 
pro účely stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., 
nýbrž pro účely posouzení nákladové efektivity, případně dopadu do rozpočtu. K takovému 
posouzení mohl a měl v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 správního řádu použít všech 
důkazních prostředků, které jsou k tomu vhodné a které nejsou získány ani provedeny 
v rozporu se zákonem. Tento důkaz byl přitom Ústavu znám z úřední činnosti, když mu byl 
účastníkem řízení sp. zn. SUKLS127371/2017 v rámci tohoto řízení předložen. Nelze tedy 
ani tvrdit, že by byl důkaz získán či proveden v rozporu se zákonem.  
 
Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
 
11. Ústavem požadované cenové ujednání není relevantní  
 
Odvolatel namítá, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se prostřednictvím registru smluv povinně 
uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jejíž stranou je zdravotní pojišťovna.  
Na ujednání zmiňované Ústavem v jeho rozhodnutích se nepochybně nevztahuje žádná 
z výjimek z povinnosti uveřejnění upravených v ustanovení § 2 zákona o registru smluv. Toto 
ujednání tedy v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o registru smluv mohlo nabýt 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv 
musí být smlouva, na kterou se povinnost uveřejnění v registru smluv vztahuje, tímto 
způsobem uveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, jinak se od počátku ruší.  
Pokud tedy byla ujednání mezi společností Roche Registration GmbH a zdravotními 
pojišťovnami uzavřena před oznámením jejich uzavření Ústavu, pak by musela být 
uveřejněna nejpozději 5. 3. 2018 (ujednání s ostatními zdravotními pojišťovnami), 
resp. 20. 3. 2018 (ujednání s VZP ČR), jinak by byla od počátku zrušena.  
K uzavření a uveřejnění ujednání v registru smluv pak mohlo dojít nejdříve v okamžiku, kdy 
společnost Roche Registration GmbH sdělila Ústavu akceptování požadavku zdravotních 
pojišťoven, pravděpodobně však později, nanejvýš několik dnů přede dnem, kdy zdravotní 
pojišťovny Ústav o uzavření ujednání informovaly.  
Odvolatel provedl rešerši registru smluv, konkrétně vyhledal smlouvy, jejichž smluvní stranou 
je společnost Roche Registration GmbH a které byly zveřejněny v období od 1. 11. 2017 do 
31. 3. 2018. Z těchto smluv dále vybral jen ty, které byly uzavřeny do skončení řízení 
vedeného Ústavem pod sp. zn. SUKLS127371/2017.  
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Těmto požadavkům vyhověla jediná smlouva. Samozřejmě nelze vyloučit, že ujednáním 
zmiňovaným Ústavem je jiná smlouva, která byla uveřejněna se zavádějícími údaji, aby se 
ztížilo její vyhledání. Takovou smlouvu ovšem nelze považovat za uveřejněnou ve smyslu 
zákona o registru smluv a podmínku její platnosti podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto zákona 
označovat za splněnou, jelikož takové uveřejnění odporuje účelu, pro který byl zákon přijat. 
Smlouva by tedy byla dávno zrušena a Ústav by se jí nemohl dovolávat.  
O nákladové efektivitě tak nelze vůbec hovořit, ledaže by byla zkoumána zpětně po uplynutí 
období, v němž k překročení limitu a vyplacení zpětné platby skutečně došlo. Před uplynutím 
tohoto období je tvrzení o nákladové efektivitě nepřípadnou spekulací, která nevyhovuje 
standardům zjišťování skutkového stavu podle ustanovení § 3 správního řádu.  
Ze smlouvy s VZP ČR dále nevyplývá, že by VZP ČR měla nárok na zpětnou platbu jen 
v případě, že by léčivý přípravek PERJETA byl užíván v kombinaci s léčivými přípravky 
HERCEPTIN například v podobě podmínky, že do předmětného limitu se počítají jen balení 
léčivého přípravku PERJETA užité v této kombinaci apod. Taková podmínka zjevně není ani 
ve znečitelněném textu. Ve smlouvě samotné je znečitelněno jen číslo bankovního účtu VZP 
ČR, údaje o kontaktních osobách obou stran a e-mailech pro zaslání notifikace správcem 
registru smluv a jméno zmocněnce společnosti Roche Registration GmbH.  
V příloze smlouvy VZP ČR pak je znečitelněn název, doplněk názvu, kód SÚKL, spisová 
značka řízení (zřejmě SUKLS127371/2017) a datum jeho zahájení a limity, po jejichž 
dosažení VZP ČR získá zpětnou platbu pro jednotlivá období. Omezení léčivých přípravků 
PERJETA započítávaných do tohoto limitu jen na ty použité v kombinaci s léčivými přípravky 
HERCEPTIN zjevně ani příloha neobsahuje.  
Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
(dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“) má dominantní postavení na trhu 
soutěžitel, jemuž jeho tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných 
soutěžitelích nebo spotřebitelích. Takové postavení má na trhu s léčivými přípravky 
obsahujícími léčivou látku pertuzumab i společnost Roche Registration GmbH, která může 
například jeho cenu v rámci rozpětí daného maximální cenou výrobce stanovenou 
rozhodnutím Ústavu určit, jak chce. Na ostatní výrobce léčivých přípravků ani spotřebitele 
nemusí brát vůbec ohled.  
Zneužívání tohoto dominantního postavení zakazuje ustanovení § 11 odst. 1 zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, které však obsahuje pouze demonstrativní výčet zneužití 
dominantního postavení.  
 
K problematice uveřejňování smluv, jejíž stranou je zdravotní pojišťovna, prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv odvolací orgán uvádí následující.  
 
Ministerstvo nemůže souhlasit s odvolatelovou polemikou ohledně smlouvy uzavřené mezi 
VZP ČR a společností Roche Registration GmbH. Odvolatelova rešerše registru smluv je 
založena na předpokladu, že povinně zveřejňovaná smlouva musí být uveřejněna do 
3 měsíců od jejího uzavření, jinak se od počátku ruší. Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona 
o registru smluv ale smlouvy, jejímž předmětem jsou léčiva a zdravotnické prostředky, 
nabývají účinnosti nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Odvolatelova 
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argumentace v tomto bodě tak není založena na skutečném stavu věci a jako takovou ji 
odvolací orgán musí odmítnout jako nedůvodnou.  
 
Dále odvolací orgán podotýká, že otázka zachování nákladové efektivity použití léčivého 
přípravku PERJETA v kombinaci s léčivým přípravkem HERCEPTIN již byla řešena 
ve správním řízení sp.zn. SUKLS127371/2017, v rámci něhož bylo dne 2. 1. 2018 vydáno 
rozhodnutí č.j. sukl1215/2018, jež nabylo právní moci dne 8. 1. 2018. Tato otázka je tak již 
pravomocně rozhodnutá. Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky řízení a pro 
všechny správní orgány. V předmětném správním řízení se Ústav mohl zabývat otázkou 
zachování nákladové efektivity či dopadem do rozpočtu ve vztahu k ostatním předmětným 
léčivým přípravkům (HERZUMA, KANJINTI, OGIVRI, OTRUZANT). Z tohoto důvodu jsou 
námitky odvolatele stran smlouvy uzavřené mezi VZP ČR a Roche Registration GmbH 
ohledně léčivých přípravků HERCEPTIN a PERJETA nedůvodné.  
  
 
12. Nezákonnost napadeného rozhodnutí pro narušení hospodářské soutěže  
 
Odvolatel namítá, že napadené rozhodnutí nezákonně zasahuje svými důsledky i do 
hospodářské soutěže. Argumentuje, že podmiňování změny podmínek úhrady léčivého 
přípravku HERZUMA a dalších biosimilars s obsahem léčivé látky trastuzumab uzavřením 
ujednání odpovídajících nijak nespecifikovanému ujednání ohledně léčivého přípravku 
PERJETA či údajně ohledně léčivých přípravků HERCEPTIN je s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti nezákonné.  
Napadené rozhodnutí, resp. postup Ústavu rovněž evidentně nesleduje žádný legitimní cíl. 
Jediným jeho zřejmým cílem je dle odvolatele zvýhodnění léčivých přípravků HERCEPTIN a 
znevýhodnění s nimi v zásadě terapeuticky zaměnitelných, a tím pádem jim konkurujících 
léčivých přípravků.  
Podle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže nesmí orgán veřejné 
správy při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž 
zejména tím, že:  
a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,  
b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo  
c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.  
Odvolatel uvádí, že podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže 
sice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nevykonává dozor nad činností orgánů veřejné 
správy podle odstavce 1, která je prováděna ve formě rozhodnutí nebo jiných úkonů podle 
správního řádu, to však neznamená, že takové rozhodnutí není nezákonné. Pro porušení 
odstavce 1 samozřejmě nezákonné je. Rozdíl spočívá pouze v tom, že Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže nebude s orgánem veřejné správy, který se takového jednání dopustil, 
zahajovat správní řízení a postihovat jej. Ústav napadeným rozhodnutím bez 
ospravedlnitelných důvodů podstatně narušil hospodářskou soutěž na trhu. 
 
K tomu ministerstvo uvádí, že smyslem rozhodování Ústavu ve věcech cen a úhrad léčivých 
přípravků je jen a pouze stanovit léčivým přípravkům maximální cenu nebo výši a podmínky 
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úhrady nebo obojí, pokud jsou k tomu splněny veškeré podmínky, nikoliv však zvýhodňovat 
či znevýhodňovat některé z držitelů o registraci. V předmětném případě se navíc jednalo 
o speciální typ řízení, jehož smyslem a účelem je dosahování úspor (limitem je zde úspora 
30 milionů Kč/rok). Proto zde také byly právně relevantní pochybnosti stran dopadu 
do rozpočtu (ohrožující úsporový potenciál předmětné zkrácené revize) u přípravků, které 
na rozdíl od přípravků HERCEPTIN neměly uzavřena nákladová ujednání se zdravotními 
pojišťovnami a u kterých by mělo dojít k umožnění úhrady v kombinační léčbě 
s pertuzumabem a docetaxelem, jak to již mají přípravky HERCEPTIN. Odvolací orgán 
ve spisu neshledal žádné známky toho, že by Ústav vůči odvolateli přistupovat 
diskriminačně. 
 
Ministerstvo ani neshledalo, že by Ústav v rámci předmětného správního řízení postupoval 
nezákonně. K tomu blíže odkazuje na odůvodnění tohoto rozhodnutí výše.  Odvolací orgán 
má za to, že pokud napadené rozhodnutí Ústavu bylo vydáno v souladu se zákonem, 
nemohl se tudíž logicky napadeným rozhodnutím dopustit nezákonného narušení 
hospodářské soutěže.  
 
Tuto námitku odvolatele shledává odvolací orgán nedůvodnou.  
 
Pokud je odvolatel přesto přesvědčen, že dochází k narušení hospodářské soutěže, 
odkazuje ho ministerstvo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je příslušným 
správním orgánem pro dohled nad hospodářskou soutěží. V tomto směru nedisponuje 
ministerstvo žádnou pravomocí.   

 

V. 
 

 
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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