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Vyvěšeno dne: 14.1.2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 14. ledna 2021 
Č. j.: MZDR 49758/2019-2/OLZP 

Zn.: L68/2019 
K sp. zn.: SUKLS209318/2013 

 

*MZDRX01BWWPP* 
MZDRX01BWWPP 

R O Z H O D N U T Í 
 

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

 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, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 



 

 

Str. 2 z 77 

 

 Roche Registration GmbH  
se sídlem Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB 717155  

zastoupena: ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, IČO: 49617052 

 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Roche Registration GmbH, se sídlem Emil-
Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Spolková republika Německo, ev. č.: HRB 
717155, zastoupeného společností ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, 186 00 
Praha 8, IČO: 49617052, (dále jen „odvolatel“) 

 

proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 24. 9. 2019, 
č. j. sukl254324/2019, sp. zn. SUKLS209318/2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému ve společném řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky rituximab 
(L01XC02), tj:  

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0026543 MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML 

0026544 MABTHERA 500MG INF CNC SOL 1X50ML 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

 

t a k t o: 

Podle §  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. 
 
U Ústavu bylo dne 19. 12. 2013 zahájeno z moci úřední v rámci revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše 
a podmínek úhrady předmětných přípravků (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení dne 24. 9. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém 
rozhodl tak, že Ústav: 
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„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, v návaznosti na ustanovení § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) pro skupinu léčivých přípravků 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky 
rituximab (L01XC02) základní úhradu ve výši 26 464,4395 Kč za obvyklou 
terapeutickou dávku (dále jen ‚OTD‘). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního 
řádu podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, 
tj. k výrokům č. 2 a 3, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý 
přípravek 
 

Kód Ústavu Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026543 MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky rituximab  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 7 561,27 Kč. 
 
a 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 a 2 a § 39 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S   

 P: Rituximab je hrazen:  
1) v léčbě folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia nebo u rizikových nemocných II. 
klinického stádia (dle GELF kritérií), kde je indikována protinádorová terapie:  
 a) v první linii, 
 b) v relapsu po předchozí protinádorové terapii. 
2) jako udržovací léčba folikulárního lymfomu v případě odpovědi na indukční léčbu:  
a) u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 2 měsíce, 
b) u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, aplikace jednou 
za 3 měsíce.  
Udržovací léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let.  
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3) v léčbě difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady 
CD 20+ v kombinaci s režimem typu CHOP (z důvodu toxicity je možné snížení dávek 
či vynechání některé složky kombinovaného režimu), u relabujícího onemocnění 
též v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými režimy (konkrétně s režimy R-DHAP, R ICE, 
R-GDP). 
4) v léčbě primárního difuzního B-velkobuněčného lymfomu CNS v kombinaci 
s chemoterapií, jež ve svém schématu obsahuje vysoké dávky metotrexátu. 
5) v léčbě chronické lymfatické leukémie a lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) 
v kombinaci s chemoterapií, v časném relapsu onemocnění též v kombinaci s idelalisibem. 
6) v léčbě lymfomu z plášťových buněk  
a) v indukční terapii v kombinaci s chemoterapií v první linii i v léčbě pozdního relapsu, 
b) v udržovací terapii po předchozím dosažení parciální či kompletní remise jednou 
za 2 -3 měsíce po dobu 3 let či do progrese onemocnění (co nastane dříve). 
7) v léčbě lymfomu marginální zóny typu MALT u pacientů relabujících po (nebo nevhodných 
pro) lokální terapii. 
8) v první linii léčby Burkittova lymfomu v kombinaci s chemoterapií. 
9) v první linii léčby CD20+ akutní lymfoblastové leukémie/lymfoblastového lymfomu 
z B buněk v kombinaci s chemoterapií. 
10) v léčbě Waldenströmovy makroglobulinémie v kombinaci s chemoterapií. 
11) v léčbě AIHA (autoimunitní hemolytické anémie), a to: 
a) AIHA s chladovými protilátkami, 
b) AIHA s tepelnými protilátkami refrakterní na terapii kortikoidy u pacientů nevhodných 
ke splenektomii. 
12) v léčbě pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou, kteří neodpovídají na 1. linii 
léčby (kortikosteroidy, imunoglobuliny) a absolvovali splenektomii nebo jsou 
k ní kontraindikováni. 
13) v léčbě pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou neodpovídající 
na kombinaci plazmaferézy s podáváním kortikosteroidů při iniciální léčbě či léčbě relapsu 
choroby. 
14) u dospělých pacientů s ANCA asociovanými vaskulitidami (generalizovaným 
onemocněním ohrožujícím orgány):  
a) na indukční léčbě: s relapsem na léčbě systémovými kortikosteroidy s cyklofosfamidem, 
případně u pacientů, kde nelze pro komorbidity případně neakceptovatelné nežádoucí účinky 
cyklofosfamid v indukční léčbě použít, 
b) na udržovací léčbě: s relapsem na léčbě azathioprinem a systémovými kortikosteroidy, 
kdy nelze vzhledem k toxicitě či předchozímu dysefektu použít reindukci cyklofosfamidem, 
případně je udržovací léčba azathioprinem spojena s nepřijatelnými nežádoucími účinky 
či toxicitou. 
15) u těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s metotrexátem u dospělých pacientů, 
kteří neměli dostačující léčebnou odpověď na léčbu metotrexátem, leflunomidem 
nebo sulfasalazinem a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů 
TNF, nebo tuto léčbu netolerovali. Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění 
během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu 
nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise 
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nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu 
účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba 
rituximabem je ukončena a při přetrvávající aktivitě onemocnění je pacient přímo převeden 
na jiný přípravek biologické léčby. 
16) u idiopatických forem membranózní glomerulonefritidy po vyčerpání léčby 
cyklofosfamidem a cyklosporinem A (selhání terapie či relaps, nepřijatelná toxicita, 
nevhodnost podání z hlediska stavu pacienta). 

 
3. 
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 zařazuje léčivý 
přípravek 
 

Kód Ústavu Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026544 MABTHERA 500MG INF CNC SOL 1X50ML 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky rituximab  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 18 903,17 Kč. 
 
a 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 a 2 a § 39 odst. 
1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S   
P: Rituximab je hrazen:  
1) v léčbě folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia nebo u rizikových nemocných 
II. klinického stádia (dle GELF kritérií), kde je indikována protinádorová terapie:  
 a) v první linii, 
 b) v relapsu po předchozí protinádorové terapii. 
2) jako udržovací léčba folikulárního lymfomu v případě odpovědi na indukční léčbu:  
a) u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 2 měsíce, 
b) u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, aplikace jednou 
za 3 měsíce.  
Udržovací léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let.  
3) v léčbě difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu 
B řady CD 20+ v kombinaci s režimem typu CHOP (z důvodu toxicity je možné snížení dávek 
či vynechání některé složky kombinovaného režimu), u relabujícího onemocnění též 
v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými režimy (konkrétně s režimy R DHAP, R ICE, R-
GDP). 
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4) v léčbě primárního difuzního B-velkobuněčného lymfomu CNS v kombinaci 
s chemoterapií, jež ve svém schématu obsahuje vysoké dávky metotrexátu. 
5) v léčbě chronické lymfatické leukémie a lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) 
v kombinaci s chemoterapií, v časném relapsu onemocnění též v kombinaci s idelalisibem. 
6) v léčbě lymfomu z plášťových buněk  
a) v indukční terapii v kombinaci s chemoterapií v první linii i v léčbě pozdního relapsu, 
b) v udržovací terapii po předchozím dosažení parciální či kompletní remise jednou za 2-3 
měsíce po dobu 3 let či do progrese onemocnění (co nastane dříve). 
7) v léčbě lymfomu marginální zóny typu MALT u pacientů relabujících po (nebo nevhodných 
pro) lokální terapii. 
8) v první linii léčby Burkittova lymfomu v kombinaci s chemoterapií. 
9) v první linii léčby CD20+ akutní lymfoblastové leukémie/lymfoblastového lymfomu 
z B buněk v kombinaci s chemoterapií. 
10) v léčbě Waldenströmovy makroglobulinémie v kombinaci s chemoterapií. 
11) v léčbě AIHA (autoimunitní hemolytické anémie), a to: 
a) AIHA s chladovými protilátkami, 
b) AIHA s tepelnými protilátkami refrakterní na terapii kortikoidy u pacientů nevhodných 
ke splenektomii. 
12) v léčbě pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou, kteří neodpovídají na 1. linii 
léčby (kortikosteroidy, imunoglobuliny) a absolvovali splenektomii 
nebo jsou k ní kontraindikováni. 
13) v léčbě pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou neodpovídající 
na kombinaci plazmaferézy s podáváním kortikosteroidů při iniciální léčbě či léčbě relapsu 
choroby. 
14) u dospělých pacientů s ANCA asociovanými vaskulitidami (generalizovaným 
onemocněním ohrožujícím orgány):  
a) na indukční léčbě: s relapsem na léčbě systémovými kortikosteroidy s cyklofosfamidem, 
případně u pacientů, kde nelze pro komorbidity případně neakceptovatelné nežádoucí účinky 
cyklofosfamid v indukční léčbě použít, 
b) na udržovací léčbě: s relapsem na léčbě azathioprinem a systémovými kortikosteroidy, 
kdy nelze vzhledem k toxicitě či předchozímu dysefektu použít reindukci cyklofosfamidem, 
případně je udržovací léčba azathioprinem spojena s nepřijatelnými nežádoucími účinky 
či toxicitou. 
15) u těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s metotrexátem u dospělých pacientů, 
kteří neměli dostačující léčebnou odpověď na léčbu metotrexátem, leflunomidem 
nebo sulfasalazinem a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF, 
nebo tuto léčbu netolerovali. Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění během 
3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu 
nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise 
nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu 
účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba 
rituximabem je ukončena a při přetrvávající aktivitě onemocnění je pacient přímo převeden 
na jiný přípravek biologické léčby. 
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16) u idiopatických forem membranózní glomerulonefritidy po vyčerpání 
léčby cyklofosfamidem a cyklosporinem A (selhání terapie či relaps, nepřijatelná toxicita, 
nevhodnost podání z hlediska stavu pacienta).“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 10. 10. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula 
dne 14. 10. 2019. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí 
v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci Ústavu 
k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 2 a 3 držitelem rozhodnutí 
o registraci všech předmětných přípravků. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav v předmětném správním řízení postupoval v příkrém rozporu 
se základními zásadami správního řízení, se zásadou zákonnosti, s principem 
transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování, s principy garantovanými právním 
řádem Evropské unie, jakož i se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezu ze dne 
17. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. Ústav se dle odvolatele zmíněných rozporů dopustil 
z řady důvodů, z nichž má každý sám o sobě za následek nezákonnost napadeného 
rozhodnutí. 
 
1. 
Odvolatel uvádí, že z nálezu Ústavního soudu nálezu ze dne 17. 4. 2018, 
sp. zn. III. ÚS 2332/16, vyplývá povinnost Ústavu zajistit prostředí pro podnikání a jinou 
hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí. Napadené 
rozhodnutí, v příkrém rozporu s tímto závěrem Ústavního soudu, nastoluje naopak stav, kdy 
dochází ke zřejmému porušení rovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí, když Ústav 
s odkazem na plnou úhradu pro léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML 
(MFC 30 616,55 Kč, UHR1 30 953,40 Kč) odmítl postupovat způsobem, aby byla nově 
stanovovaná základní úhrada stanovena ve výši zajišťující plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků náležejících do posuzované skupiny. 
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Odvolatel je přesvědčen, že se Ústav vůbec nevypořádal se zásadní námitkou, že jediným 
důvodem, proč je v posuzované skupině zajištěn plně hrazený léčivý přípravek RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML (MFC 30 616,55 Kč, UHR1 30 953,40 Kč) – na jehož plnou 
úhradu přitom Ústav odkazuje – je právě skutečnost, že tento přípravek má významně vyšší 
úhradu, než jakou Ústav stanovil napadeným rozhodnutím léčivým přípravkům, které 
obsahují tutéž léčivou látku rituximab (L01XC02), a které jsou tedy terapeuticky zaměnitelné. 
Jediným důvodem, proč je léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML plně 
hrazen, je dle názoru odvolatele zcela nedůvodně odlišná výše jeho úhrady ve srovnání 
s výší úhrady přípravků zařazených do předmětného správního řízení, ačkoliv tyto přípravky 
obsahují tutéž léčivou látku a jsou terapeuticky zaměnitelné. Tento postup Ústavu nastoluje 
pohledem odvolatele stav, kdy v důsledku zcela nedůvodných rozdílů dochází nejen 
k přímému porušení věty třetí § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ale rovněž ke zcela 
nedůvodné diskriminaci mezi držiteli registrace jednotlivých terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků obsahujících tutéž léčivou látku. Děje se tak v příkrém rozporu se závěry, 
které přijal Ústavní soud v nálezu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. 
 
Odvolatel má za to, že postup Ústavu hrubým způsobem porušuje povinnost Ústavu zajistit 
prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže 
v tržním prostředí. Ústav totiž zcela nedůvodně zvýhodňuje léčivý přípravek RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML, pokud jde o výši jeho úhrady, resp. znevýhodňuje léčivý 
přípravek MABTHERA. Podle odvolatele se Ústav vůbec nevypořádal ani s tím, že pokud by 
byla léčivému přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena stejná 
úhrada, jako byla napadeným rozhodnutím stanovena jiným přípravkům obsahujícím 
rituximab (tj. úhrada odpovídající shodné základní úhradě, jak požaduje § 39c odst. 1 věta 
třetí zákona č. 48/1997 Sb.), a nedošlo by tedy ke zcela nedůvodným rozdílům a nedůvodné 
diskriminaci ostatních přípravků (konkrétně léčivého přípravku MABTHERA), nebyl by tento 
přípravek plně hrazeným, pročež by nebyl splněn požadavek na plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb. Je proto 
zjevně nesprávné, že právě na stávající úhradu tohoto přípravku, která vůbec neodpovídá 
základní úhradě stanovované napadeným rozhodnutím, Ústav v napadeném rozhodnutí 
odkazuje, a s tímto odkazem odmítá stanovit základní úhradu tak, aby tato (nově v revizi 
stanovovaná) základní úhrada zajistila plnou úhradu některého z terapeuticky zaměnitelných 
přípravků náležejících do posuzované skupiny. 
 
Argumentace Ústavu v napadeném rozhodnutí je dle názoru odvolatele navíc vnitřně 
rozporná, když na jedné straně Ústav odkazuje na (stávající) plnou úhradu léčivého 
přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, přičemž stanovuje základní úhradu 
způsobem, že tato nezajistí plnou úhradu žádného ze zaměnitelných přípravků, zatímco 
na straně druhé Ústav argumentuje, že je povinen (v souladu s § 39i odst. 2 zákona 
č.48/1997 Sb.) zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých 
přípravků, u kterých stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě. Odvolatel 
upozorňuje, že pokud bude takto Ústav postupovat, nastane stav, kdy nebude žádný 
ze zaměnitelných přípravků plně hrazen (tedy ani RIXATHON 500MG INF CNC SOL 
1X50ML), a nebude tudíž naplněn požadavek na plnou úhradu, jak jej vymezil Ústavní soud 
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v nálezech ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, a ze dne 29. 1. 2019, 
sp. zn. Pl. ÚS 43/17. 
 
Odvolatel proto považuje za zjevně vnitřně rozporné, pokud Ústav sám přiznává, že je 
povinen následně po předmětné revizi zahájit individuální řízení, které nastolí stav, kdy 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (ani žádný jiný terapeuticky 
zaměnitelný) nebude plně hrazen, přitom současně právě na tento přípravek v předmětné 
revizi odkazuje s tím, že je plně hrazen, a že prý tedy zajišťuje soulad s nálezy Ústavního 
soudu. 
 
Odvolatel v postupu Ústavu dále shledává příkrý rozpor s § 39l odst. 4 zákona 
č. 48/1997 Sb., jakož i s větou třetí § 39c odst. 1 téhož zákona. Ústav očima odvolatele zcela 
rezignoval na povinnost provádět hloubkovou revizi ve společném řízení pro celou referenční 
skupinu (tj. pro celou skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků), ačkoliv tato 
zásada je v § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. výslovně stanovena. Krom toho má odvolatel 
za to, že Ústav nedostál povinnosti stanovit všem terapeuticky zaměnitelným přípravkům 
rovným a nediskriminačním přístupem úhradu odpovídající základní úhradě. Tuto základní 
úhradu bylo třeba stanovit v souladu se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezu ze dne 
29. ledna 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17, a v nálezu ze dne 17. dubna 2018, 
sp. zn. III. ÚS 2332/16. Nová základní úhrada měla být stanovena tak, aby zajistila plně 
hrazený léčivý přípravek, který je zaměnitelný. 
 
Postup Ústavu, kterýžto v hloubkové revizi stanovil základní úhradu v takové výši, že 
nezajistí plnou úhradu žádného z terapeuticky zaměnitelných přípravků – a to s odkazem 
na stávající výši úhrady přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, který má tuto 
stávající úhradu vyšší (a to jen proto, že není do předmětné revize zařazen) a jen proto je 
plně hrazen – představuje dle názoru odvolatele zřejmé porušení rovnosti podmínek soutěže 
v tržním prostředí. Takový postup má totiž podle odvolatele za následek, že léčivé přípravky, 
které (zcela shodně) obsahují tutéž léčivou látku rituximab (L01XC02) a jsou terapeuticky 
zaměnitelné, mají odlišnou výši úhrady, a to pouze s odkazem na skutečnost, že k datu 
zahájení revize (tj. v roce 2013, tedy před více než 5 lety) nebyly uvedeny v seznamu. 
 
Nad rámec výše uvedeného postupoval Ústav dle odvolatele rovněž v příkrém rozporu 
se závěry vyplývajícími z judikatury Městského soudu v Praze (rozsudek ze dne 
6. dubna 2018, č. j. 5 Ad 23/2014- 79-84) a Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 
25. října 2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61-66), i zde z vícera důvodů, z nichž každý sám 
o sobě zakládá nezákonnost napadeného rozhodnutí. Odvolatel upozorňuje, že Ústav 
nezjistil přítomnost jednotlivých léčivých přípravků na trhu ve státech Evropské unie, ačkoliv 
toto zjištění je jeho povinností, neboť pro naplnění účelu zákona může mít význam toliko 
výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, nikoli 
z cen virtuálních. Celý postup Ústavu při stanovení základní úhrady je dle názoru odvolatele 
založen na absurdním závěru, že zatímco při procesu stanovení maximální ceny může mít 
význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován, a nikoli z cen virtuálních, při procesu stanovení výše základní úhrady má 
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význam i výpočet z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec není obchodován. Tento závěr je 
dle názoru odvolatele nejen zjevně nelogický, popírající samotný smysl a účel zákona, ale 
nemá žádnou oporu ani v judikatuře. 
 
Dle názoru odvolatele je zřejmé, že pokud soud konstatuje „(…), že skutečnost, že léčivý 
přípravek má v určité zemi stanovenou cenu, neznamená automaticky, že je v ní přítomen 
na trhu. (...) Jinými slovy, stanovení ceny příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi 
nelze považovat za dostatečný podklad pro závěr, že je v této zemi aktuálně obchodován“, 
pak daný závěr platí obecně pro použití zahraničních cenových referencí a je zcela 
nerozhodné, zda jde o jejich použití pro účely výpočtu maximální ceny, nebo pro účely 
výpočtu úhrady. Odvolateli nedává vůbec žádný smysl, aby při procesu stanovení maximální 
ceny nebylo možno využít virtuálních cen, nýbrž pouze cen reálných, zatímco při procesu 
stanovení výše úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které daný léčivý přípravek 
v určité zemi vůbec obchodován není. 
 
Krom výše uvedeného je stanovení základní úhrady dle názoru odvolatele 
nepřezkoumatelné rovněž z důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků 
zjištěných v zemích Evropské unie je založen na chybně zjištěných a ničím nedoložených 
odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), a v případě Dánského království pak 
dokonce na zjevně nepravdivém důkazu, kdy nepravdivost tohoto důkazu je Ústavu známa. 
Nepravdivost informací, které Ústav v napadeném rozhodnutí o výši přirážek za obchodní 
výkony používá, je (kromě mnoha dalších skutečností, odvolatel podrobně uvádí dále) podle 
odvolatele zřejmá i ze skutečnosti, že ačkoliv oficiální dopis Dánské agentury pro léčiva, 
který je součástí spisového materiálu, výslovně uvádí „The Danish Medicines Agency has 
no impact on the companies' price formation and has no knowledge about a 6.5% wholesale 
margin. Furthermore, The Danish Medicines Agency has no information on the actual 
manufacturer’s price on the product and has no way to calculate it“, Ústav přesto odkazuje 
na zdroj „Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency“, resp. „Sdělení dánské 
agentury pro léčiva“, kterým odůvodňuje použití přirážky 6,5 %. 
 
Dle názoru odvolatele je zřejmé, že pokud Dánská agentura pro léčiva výslovně uvádí, že 
nemá žádné informace o obchodních přirážkách, tím méně pak o přirážce ve výši 6,5 %, je 
zcela vyloučeno, aby vydala jakoukoli oficiální informaci o přirážce ve výši 6,5 %. Již z této 
skutečnosti je zřejmé, že napadené rozhodnutí se opírá o zjevně nepravdivé údaje, a že 
tudíž správní orgán nezjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
 
V důsledku všech popsaných vad je dle názoru odvolatele napadené rozhodnutí vydáno 
v rozporu s § 3, § 50 a dále § 68 odst. 3 správního řádu, jakož i v rozporu se zásadou 
zákonnosti, zakotvenou nejen v § 2 odst. 1 správního řádu, ale především v čl. 2 odst. 3 
Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
(dále jen „Listina“). Navíc tím, že Ústav při svém rozhodování jednak nezjistil zákonem 
požadované údaje a jednak vycházel z vědomě nepravdivého důkazu (označeného jako 
sdělení zahraničního úřadu, přičemž je Ústavu prokazatelně známo, že tento zahraniční úřad 
informací obsaženou v tomto sdělení vůbec nedisponuje a nemá možnost ji zjistit), 
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a k vyvrácení takového „důkazu“ následně požadoval „protidůkaz“, porušil dle názoru 
odvolatele rovněž právo odvolatele na spravedlivý proces, na transparentnost řízení 
a na možnost účinně hájit jeho práva. 
 
Odvolatel konečně soudí, že napadené rozhodnutí porušuje také ústavně zaručená práva 
na podnikání podle čl. 26 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 31, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny 
a je způsobilé odvolateli způsobit škodu. 
 
K odvolací námitce č. 1 odvolatele uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel ve své odvolací námitce č. 1 brojí proti různým 
okolnostem, které přímo souvisí se stanovením výše základní úhrady předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ozřejmí odvolací orgán nejprve 
základní aspekty stanovení výše základní úhrady v napadeném rozhodnutí. 
 
Postup stanovení základní úhrady předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků je popsán na stranách 132 až 136 napadeného rozhodnutí. Ústav nejprve 
v rámci aplikace postupu dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zvažoval stanovit 
základní úhradu ve výši 16 483,3556 Kč za obvyklou terapeutickou dávku (OTD), a to na 
základě lotyšské ceny výrobce přípravku RIXATHON 100MG INF CNC SOL 2X10ML. 
Nakonec nicméně Ústav přistoupil k navýšení základní úhrady postupem dle § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. až do výše 26 464,4395 Kč/OTD, a to na základě průměru 
slovenské a slovinské ceny výrobce přípravku RIXATHON 100MG INF CNC SOL 2X10ML. 
Ústav přitom mimo jiného odmítl stanovit základní úhradu ještě vyšší, v souvislosti s aplikací 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož si byl vědom, že se ve skupině č. 117 přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. nacházejí dva plně hrazené léčivé přípravky, a sice přípravek 
VECTIBIX 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML a RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, postupoval v příkrém rozporu se základními zásadami správního 
řízení, se zásadou zákonnosti, s principem transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Základní zásady správního řízení jsou vyjádřeny v úvodních ustanoveních správního řádu, 
speciální postupy pro správní řízení v systému úhrad jsou pak obsaženy v zákoně 
č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán neseznal, že by Ústav v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, porušoval jak základní principy správního řízení, tak ani speciální 
postupy pro správní řízení v systému úhrad, a že by tak jednal v rozporu se správním řádem 
či zákonem č. 48/1997 Sb. 
 
Zásada zákonnosti je konkrétně vyjádřena v § 2 odst. 1 správního řádu, dle něhož platí, že 
„Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy“. Odvolací 
orgán neidentifikoval žádné porušení platných právních předpisů ze strany Ústavu, porušení 
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této konkrétní zásady tak dle názoru odvolacího orgánu v předmětném správním řízení 
nenastalo. 
 
Princip transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování, potažmo zásada legitimního 
očekávání, jsou vyjádřeny zejména v § 2 odst. 4 správního řádu, podle kterého platí, že 
„Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo 
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“. S tím úzce souvisí rovněž § 36 odst. 3 
správního řádu, podle jehož věty prvé platí, že „Nestanoví-li zákon jinak, musí být 
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, 
a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal“. Ani porušení těchto 
ustanovení, resp. zásad do nich promítnutých odvolací orgán v postupu Ústavu neshledal. 
 
Předmětný spis byl všem účastníkům předmětného správního řízení plně přístupný, fakticky 
byl k dispozici též široké veřejnosti (i veřejnost měla do předmětného spisu možnost 
nahlížet) – to je zřejmé například ze záznamů o nahlížení do předmětného spisu, které jsou 
jeho součástí. Ústav učinil součástí spisu veškeré podklady, kterých bylo zapotřebí k vydání 
napadeného rozhodnutí. Své úvahy a záměry Ústav prezentoval v rámci několika 
hodnotících zpráv – hodnotící zprávy ze dne 3. 12. 2013 (do spisu vložena stejného dne pod 
č. j. sukl209342/2013), hodnotící zprávy ze dne 6. 12. 2017 (do spisu vložena stejného dne 
pod č. j. sukl364392/2017), hodnotící zprávy ze dne 20. 6. 2019 (do spisu vložena stejného 
dne pod č. j. sukl149081/2019) a konečně též hodnotící zprávy ze dne 26. 8. 2019 (do spisu 
vložena stejného dne pod č. j. sukl228158/2019). 
 
Ústav dal všem účastníkům předmětného správního řízení dostatek prostoru se s podklady 
pro vydání napadeného rozhodnutí (jakož i s úvahami a záměry Ústavu) seznámit a reagovat 
na ně, což je zřejmé například ze sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
ze dne 26. 8. 2019 (do spisu vloženo stejného dne pod č. j. sukl228159/2019). Odvolatel této 
možnosti prokazatelně využíval (viz například jeho vyjádření ze dne 9. 9. 2019, které bylo 
do spisu vloženo stejného dne pod č. j. sukl240238/2019). Postup Ústavu v tomto světle 
nelze označovat jako netransparentní. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústav postupoval v souladu s platnými právními předpisy a ustálenou 
rozhodovací praxí správních orgánů, přičemž se ani nijak zjevně neodchýlil od závěry 
judikatury, nelze jeho postup shledávat ani jako nepředvídatelný či překvapivý. 
 
Argumentaci odvolatele stran principů, resp. zásad správního řízení tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, postupoval v příkrém rozporu s principy garantovanými právním 
řádem Evropské unie, jakož i se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezu ze dne 
17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Principy garantované právním řádem Evropské unie zahrnují vskutku velmi širokou oblast 
práva. Ani zde si však odvolací orgán není bez dalšího vědom toho, že by byl postup Ústavu 
v příkrém rozporu s některým z těchto principů. Pakliže měl odvolatel na mysli rozpor 
s některou konkrétní zásadou fungování Evropské unie, nic mu nebránilo tuto zásadu 
konkretizovat a zároveň popsat způsob, jakým ji Ústav porušuje. 
 
Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16 (v rozsahu 
vypořádání námitky č. 1 dále jen „nález Ústavního soudu“) pojednává o rozličných 
okolnostech plně hrazených zástupců přípravků ve skupinách přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán neshledal, že by Ústav jednal v rozporu s nálezem Ústavního 
soudu – zástupci plně hrazených přípravků v rámci referenční skupiny č. 117 přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zde Ústavem prokazatelně identifikováni byli, a v tomto duchu zde 
tedy nebylo porušeno právo občanů na bezplatnou zdravotní péči ve smyslu čl. 31 Listiny. 
 
Argumentaci odvolatele stran principů garantovaných právním řádem Evropské unie 
a nálezu Ústavního soudu tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že je 
povinností Ústavu zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující 
rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí, přičemž napadené rozhodnutí v příkrém 
rozporu s tímto závěrem nastoluje naopak stav, kdy dochází ke zřejmému porušení rovnosti 
podmínek soutěže v tržním prostředí, pakliže Ústav s odkazem na plnou úhradu pro léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (MFC 30 616,55 Kč, 
UHR1 30 953,40 Kč) odmítl postupovat tak, aby v předmětném řízení nově stanovovaná 
základní úhrada byla stanovena v takové výši, aby zajistila plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků náležejících do posuzované skupiny, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel patrně vychází z bodu 38 nálezu Ústavního soudu, ve kterém stojí následující: 
„Současně však nelze přehlížet, že Listina v čl. 26 odst. 2 hovoří o možnosti omezit výkon 
určitých povolání a činností, což zahrnuje rovněž zásah do svobody se rozhodnout 
provozovat taková povolání či takové činnosti (tato svoboda je na našem území uplatňována 
více než 200 let od reforem Josefa II. a nelze ji odkazy na čl. 41 Listiny v této části takto 
zpochybňovat). Z ochranné funkce základních práv a svobod v této oblasti proto též plynou 
pozitivní závazky státu zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost 
zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí. To se týká i soutěže při plnění 
podmínek pro zařazení léčiv podle pravidel § 39c zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
který je třeba vykládat ústavně konformně, bez možného znevýhodnění podnikatelů 
stanovením podmínek hrazení léčivých přípravků takovým způsobem, který je možno 
považovat za zásah do práv těch, jimž je jejich produkt určen podle pravidel čl. 31 Listiny 
ve spojení s čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny, tedy bez neodůvodněného znevýhodnění 
některé ze skupin nositelů práva na ochranu zdraví. Za ústavně konformní výklad je přitom 
třeba považovat takový výklad, který je souladný s ústavním řádem jako celkem [nález ze 
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dne 23. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 33/10 (N 62/69 SbNU 177;154/2013 Sb.), část V] a vychází 
ze zásady jeho koherence, což v posuzovaném případě konkrétně znamená, že porušením 
práva podnikat a provozovat hospodářskou činnost je i omezení určité skupiny nositelů práva 
na ochranu zdraví v přístupu k takovému léčivému přípravku.“ 
 
Odvolací orgán však ani zde neseznal, že by snad Ústav jednal v rozporu s tímto 
či kterýmkoli jiným bodem nálezu Ústavního soudu. Nepředmětný přípravek RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML, kód Ústavu 0222349 (dále jen jako „RIXATHON 500MG“), 
byl vskutku jedním z Ústavem identifikovaných plně hrazených přípravků ve skupině č. 117 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (viz str. 136 napadeného rozhodnutí) – okolnost zajištění 
plné úhrady u tohoto nepředmětného přípravku odvolatel ostatně ani nijak nezpochybňuje. 
 
Odvolací orgán neshledal žádné porušení čl. 31 Listiny. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud 
v nálezu Ústavního soudu interpretoval závazky státu zajistit prostředí pro podnikání a jinou 
hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí specificky 
ve vztahu k porušování čl. 31 Listiny (neodůvodněnému znevýhodnění některé ze skupin 
nositelů práva na ochranu zdraví), pokládá zde odvolací orgán odkaz odvolatele na nález 
Ústavního soudu za poněkud nepřípadný. 
 
Argumentaci odvolatele stran příkrého rozporu s nálezem Ústavního soudu tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že se Ústav vůbec nevypořádal se zásadní 
námitkou, že jediným důvodem, proč je v posuzované skupině zajištěn plně hrazený léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (MFC 30 616,55 Kč, 
UHR1 30 953,40 Kč), na jehož plnou úhradu sám Ústav odkazuje, je právě skutečnost, že 
tento přípravek má významně vyšší úhradu, než jakou Ústav stanovil napadeným 
rozhodnutím léčivým přípravkům, které obsahují tutéž léčivou látku rituximab (L01XC02) 
a jsou terapeuticky zaměnitelné, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 2. 7. 2019, které bylo do předmětné spisové 
dokumentace vloženo stejného dne pod č. j. sukl180901/2019, mimo jiného uvedl, „ (…) že 
jediným důvodem, proč je v posuzované skupině zajištěn plně hrazený léčivý přípravek 
RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (MFC 30616,55 Kč, UHR1 30953,41 Kč), 
je právě to, že tento přípravek má významně vyšší úhradu, než jakou Ústav navrhuje stanovit 
v předmětném dokumentu léčivým přípravkům, které obsahují tutéž léčivou látku rituximab 
(L01XC02) a jsou terapeuticky zaměnitelné. Jinými slovy, jediným důvodem, proč je léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML plně hrazený, je právě nedůvodně 
odlišná výše jeho úhrady ve srovnání s navrhovanou úhradou přípravků zařazených 
do předmětného správního řízení“. Je zde však třeba upozornit, že tato argumentace 
navazuje na polemiku odvolatele v jeho vyjádření ze dne 2. 7. 2019 stran nezařazení 
přípravku RIXATHON 500MG do předmětného správního řízení. 
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K nezařazení některých přípravků z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků do předmětné revize (což je fakticky i případ přípravku 
RIXATHON 500MG) se Ústav obecně vyjádřil na straně 77 napadeného rozhodnutí, kde 
mimo jiného uvedl následující: „Ústav k tomu uvádí, že hloubkovou revizi vždy zahajuje 
na referenční skupinu, respektive skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s tím, že do referenční skupiny zařazuje pouze léčivé přípravky, které ke dni 
zahájení řízení lze považovat za zaměnitelné, a mají úhradu ze zdravotního pojištění, 
tj. které jsou uvedené v Seznamu cen a úhrad. Smyslem revize úhrad je totiž přehodnocení 
stavu úhrad, zda již z důvodu komplexního hodnocení nebo z důvodu dosažení úspor 
prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo zajištění plně hrazeného léčivého přípravku 
dle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Předmět řízení je tak přesně daný, 
a to k datu zahájení správního řízení, a do revize o změně výše a podmínek úhrady nelze 
zahrnout léčivé přípravky, které jednak nelze považovat za zaměnitelné, a které rovněž 
ke dni zahájení řízení nemají stanovenou úhradu, nebo kterým byla stanovena úhrada, 
v jiném správním řízení, až po zahájení daného revizního řízení.“ 
 
K nezařazení některých přípravků z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků do předmětné revize (v souvislosti s problematikou rozdílů v úhradách či 
podmínkách úhrady) Ústav na straně 78 napadeného rozhodnutí rovněž uvedl: „Ústav zde 
poznamenává, že v souladu s § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je 
povinen zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, 
u kterých stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, nebo které mají podmínky 
úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v revizním řízení.“ 
 
Okolnost, že má přípravek RIXATHON 500MG významně vyšší úhradu než předmětné 
přípravky (respektive významně vyšší úhradu, než by měl v případě, byl-li by zařazen 
do předmětné revize a bylo-li by o jeho výši úhrady rozhodováno v napadeném rozhodnutí), 
Ústav patrně nepovažoval za spornou či překvapující okolnost, kterou by bylo třeba blíže 
komentovat či korigovat. Jinak by totiž patrně o § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. vůbec 
nehovořil. V praxi je navíc naprosto běžné (jedná se v zásadě o notorietu), že úhrady 
přípravků z určité referenční skupiny stanovené revizním rozhodnutím nejsou takové, jaké 
byly předtím stanoveny přípravkům ze stejné referenční skupiny jinými správními 
rozhodnutími (revizní rozhodnutí v systému úhrad úhrady přípravků z referenční skupiny 
obvykle mění). Patří-li tedy předmětný přípravek RIXATHON 500MG do předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, přičemž o jeho výších 
a podmínkách úhrady bylo rozhodnuto jiným rozhodnutím (dřívějším než napadeným 
revizním rozhodnutím), není nijak překvapivé, že je jeho (dříve stanovená) úhrada vyšší než 
úhrada předmětných přípravků, jež byla (později) změněna napadeným rozhodnutím. 
 
Pouze pro určité dokreslení situace zde odvolací orgán popíše, jak k takovému rozdílu 
v úhradách mezi nepředmětným přípravkem RIXATHON 500MG a předmětnými léčivými 
přípravky vlastně došlo. 
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Výše a podmínky úhrady byly nepředmětnému přípravku RIXATHON 500MG (prvně) 
stanoveny rozhodnutím Ústavu ze dne 10. 8. 2018 ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS280301/2018. Toto správní řízení bylo zahájeno ke dni 13. 7. 2018, přičemž 
na základě rozhodnutí Ústavu v tomto správním řízení byla přípravku RIXATHON 500MG 
(prvně) stanovena úhrada za jeho balení ve výši 25 484,77 Kč. Později byly přípravku 
RIXATHON 500MG rozhodnutím Ústavu ze dne 25. 7. 2019 ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS130137/2019 změněny podmínky úhrady, jeho úhrada za balení ve výši 
25 484,77 Kč však zůstala nezměněna. Vzhledem k tomu, že přípravek RIXATHON 500MG 
nebyl k datu zahájení předmětného správního řízení (tj. k datu 19. 12. 2013) v systému 
úhrad – v té době nebyl ani registrován (registrován byl až v roce 2017) – nebylo s ním 
k tomuto datu možno zahájit a vést předmětné správní řízení – nebylo to proveditelné. 
 
Předmětný přípravek MABTHERA 500MG INF CNC SOL 1X50ML, kód Ústavu 0026544 
(dále také jako „MABTHERA 500MG“), který je do co obsahu léčivé látky (rituximab), lékové 
formy (koncentrát pro infuzní roztok), síly (10mg rituximabu na 1 ml roztoku) a velikosti 
balení (jedna injekční lahvička o 50 ml v balení) shodný s nepředmětným přípravkem 
RIXATHON 500MG, měl v době před vydáním napadeného rozhodnutí platnou úhradu 
za balení ve výši 25 484,77 Kč, která vycházela z rozhodnutí Ústavu ze dne 31. 12. 2010 
vydaného ve správním řízení sp. zn.  SUKLS216784/2010. Předmětný přípravek 
MABTHERA 500MG měl tedy v době před vydáním napadeného rozhodnutí stejnou úhradu 
za balení jako nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG. To se pak změnilo až účinkem 
napadeného rozhodnutí, kterým byla úhrada za balení předmětného přípravku MABTHERA 
500MG snížena na částku 18 903,17 Kč. Naproti tomu – vzhledem ke skutečnosti, že 
o přípravku RIXATHON 500MG nebylo v napadeném rozhodnutí rozhodováno (nebylo s ním 
zahájeno a vedeno předmětné správní řízení) – přípravku RIXATHON 500 MG zůstala 
úhrada za balení ve výši 25 484,77 Kč. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětné přípravky měly v určitý okamžik vskutku nižší 
úhradu než nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG (za plnou úhradu přípravku 
RIXATHON pak mohla zejména jeho vyšší úhrada) – tomuto argumentu odvolatele lze 
s jistotou přisvědčit a není to ani nic překvapivého. Bez dalšího to však neznamená, že onu 
nerovnost úhrad bylo možno řešit v rámci předmětného správního řízení. Tak tomu nebylo, 
a to právě z důvodu, že předmětné revizní správní řízení nebylo z povahy věci možno zahájit 
a vést s přípravkem RIXATHON 500MG (ten vstoupil do systému úhrad až v roce 2018). 
Odkazoval-li tedy Ústav na okolnost, že o úhradě přípravku RIXATHON 500MG nemohl 
rozhodnout v předmětném správním řízení (včetně jeho odkazu na nápravné řízení dle 
§ 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.), implicitně tím v zásadě reagoval i na (nesporné) 
argumenty odvolatele stran rozdílů v úhradách předmětných přípravků 
a nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG. 
 
V této souvislosti lze také na okraj zmínit, že volí-li účastník řízení ve svých vyjádřeních 
obsáhlou a strukturně složitou argumentaci, nemůže od správního orgánu automaticky 
očekávat, že i ten bude volit stejně obsáhlé a strukturně obdobně složité vypořádání 
s odvolatelovou argumentací. Podobnou povinnost správním orgánům žádný platný právní 
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předpis neukládá. V takové situaci tudíž není nijak neobvyklé, pokud správní orgán zvolí 
poněkud stručnější podobu vypořádání argumentace účastníka řízení (a to i třeba včetně 
implicitního vypořádání některých dílčích argumentů účastníka). Nevýhodou obsáhlé 
a strukturně složité argumentace účastníka řízení navíc může být i riziko, že správní orgán 
argumentaci pochopí odlišným způsobem, než jak ji sám účastník řízení zamýšlel. 
 
Z vyjádření odvolatele ze dne 2. 7. 2019 (jakož například i z předloženého odvolání, které 
čítá 29 stran) je zřejmé, že odvolatel volí poměrně obsažnou a strukturně komplikovanou 
argumentaci. Obecně pak může odvolací orgán odvolateli doporučit, že chce-li snad 
odvolatel dosáhnout toho, aby správní orgán vypořádával všechny jeho argumenty vždy jen 
explicitně (a třeba i vždy pochopil argumentaci účastníka přesně tak, jak ji účastník 
zamýšlel), nechť používá pouze argumentaci co možná nejvíce jasnou a výstižnou, 
a vystříhá se naopak argumentace obšírné a obtížněji uchopitelné. 
 
Pro úplnost je zde v návaznosti na uvedené vhodné upozornit, že i odvolací orgán v rámci 
vypořádání námitek odvolatele přistoupil k implicitnímu vypořádání některých jeho 
argumentů, což je dáno tím, že odvolatelova argumentace je vskutku mimořádně obsáhlá 
a obtížněji uchopitelná. Implicitní vypořádání některých argumentů odvolatele je zde tedy 
v zásadě tím nejracionálnějším řešením, kterak reagovat na jinak velmi obšírný a strukturně 
komplikovaný text. Není-li odvolatel lapidárního vyjadřování schopen, či chce-li záměrně 
používat jen argumentaci zvlášť obsažnou a spletitou (ať už z jakýchkoli důvodů), musí strpět 
i implicitní (či jinak zjednodušený) způsob jejího vypořádání ze strany správních orgánů. 
Pakliže by totiž tímto způsobem argumentoval každý účastník správních řízení (přičemž 
v některých správných řízeních je reálný počet účastníků výrazně vyšší než v předmětném 
správním řízení), mohly by být správní orgány při pouze explicitním a velmi podrobném 
vypořádávání veškerých argumentů účastníků správního řízení doslova paralyzovány. 
Výsledná podoba správních rozhodnutí by navíc sama byla mimořádně obsáhlá a složitá –
tedy i obtížně srozumitelná – což zcela jistě není v zájmu správného fungování orgánů 
veřejné moci. 
 
Odvolací orgán k tomu připomíná, že v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu platí, že 
„V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 
a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“ Žádné z ustanovení platných právních předpisů však 
správním orgánům nezapovídá možnost vypořádávat některé argumenty účastníka řízení 
implicitně. Správní orgány tak nemají kupříkladu povinnost vyjadřovat se k nesporným 
notorietám. Opačný přístup by ze strany správních orgánů představoval přepjatý formalismus 
hraničící s iracionalitou a podstatně by ztěžoval náležité vedení správních řízení. 
 
Odkázat lze v tomto směru také např. na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
29. 5. 2019, č. j. 9Af 36/2017 – 37, kde je v bodě 57 uvedeno, že „ačkoliv je povinností 
orgánů veřejné moci svá rozhodnutí řádně odůvodnit, nelze tuto povinnost interpretovat jako 
požadavek odpovědi na každou námitku, resp. argument“. Městský soud tamtéž dodal, že 
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„Rozsah reakce na konkrétní námitky je co do šíře odůvodnění spjat s otázkou hledání míry 
(proto zpravidla postačuje, jsou-li vypořádány alespoň základní námitky účastníka řízení 
(srov. např. rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9Afs 70/2008 – 13), případně 
(za podmínek tomu přiměřeného kontextu) i s akceptací odpovědi implicitní [srov. např. 
usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09 (odstavec 4 odůvodnění), usnesení 
ÚS ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 609/10 (odstavec 5 odůvodnění), usnesení ÚS ze dne 
7. 5. 2009, II. ÚS 515/09 (odstavec 6 odůvodnění), či rozsudek NSS ze dne 21. 12. 2011, 
č. j. 4 Ads 58/2011 - 72], tzn., že na určitou námitku lze reagovat i (např.) tak, 
že v odůvodnění svého rozhodnutí orgán veřejné moci prezentuje od názoru žalobce odlišný 
názor, který přesvědčivě zdůvodní tak, že toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu 
výroku rozhodnutí. ÚS v této souvislosti konstatoval, že ‚není porušením práva 
na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné 
oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní 
ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora 
správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.‘ [srov. nález ÚS ze dne 12. 2. 2009, 
sp. zn. III. ÚS 989/08 (bod 68); obdobně též rozsudky NSS ze dne 29. 3. 2013, 
č. j. 8 Afs 41/2012 - 50 (bod 21), ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 Afs 44/2013 - 30 (bod 41), ze dne 
3. 7. 2013, č. j. 1 As 17/2013 - 50 (bod 17), popř. rozsudky ve věcech 1 Afs 81/2013, 
1 Afs 82/2013, 1 As 72/2013, 9 Afs 22/2013, 9 Afs 39/2013, 9 Afs 45/2013, 3 As 80/2013)“. 
 
Lze také dodat, že vytýká-li snad odvolatel Ústavu konkrétní nedostatky v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí, může tyto nedostatky zhojit sám odvolací orgán. Správní řízení 
v prvním a druhém stupni tvoří v zásadě jeden celek, odvolací orgán proto může doplnit 
úvahy správního orgánu prvního stupně, kterými byl podložen jinak správný výrok (srov. 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2013 č. j. 6 Ads 134/2012 – 53 
či třeba rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 2 2020 č. j. 3 Ad 1/2016-67). 
 
Argumentaci odvolatele stran nevypořádání zásadní námitky tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že jediným důvodem, proč je léčivý přípravek 
RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML plně hrazený, je, slovy odvolatele, zcela 
nedůvodně odlišná výše jeho úhrady ve srovnání s výší úhrady přípravků zařazených 
do předmětného správního řízení, ačkoliv tyto přípravky obsahují tutéž léčivou látku a jsou 
terapeuticky zaměnitelné, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Rozdíl ve stanovených výších úhrad předmětných přípravků a přípravku RIXATHON 500MG 
je patrně hlavním důvodem (dále to jsou třeba rozdílné cenové politiky subjektů 
obchodujících s léčivými přípravky), proč předmětné přípravky, na rozdíl od nepředmětného 
přípravku RIXATHON 500MG, nemají garantovánu plnou úhradu (nejsou vždy 
bezdoplatkové). To však nepředstavuje okolnost, která by nesla právní význam pro účely 
posouzení zákonnosti a správnosti postupu Ústavu, potažmo napadeného rozhodnutí. Jak 
správně upozornil Ústav, v předmětném správním řízení nebylo možno o výši a podmínkách 
úhrady přípravku RIXATHON 500MG rozhodnout – nebylo mu tak možno napadeným 
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rozhodnutím stanovit stejnou výši úhrady, která zde byla stanovena předmětným léčivým 
přípravkům. 
 
Pro posouzení zařaditelnosti nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG do předmětné 
revize je zde zásadní znění § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., podle něhož platí, že 
„Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen ‚hloubková revize‘) se 
provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu ve lhůtě stanovené podle § 39g 
odst. 2. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo 
potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo 
zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize“. 
 
Vzhledem k tomu, že referenční skupinou se dle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. rozumí 
skupina přípravků, je třeba, dle věty první § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., provádět 
společné řízení (hloubkovou revizi) pro všechny přípravky z dané referenční skupiny, 
respektive ve vztahu k § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. pro všechny přípravky z jiné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, nenáleží-li do žádné referenční 
skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. Důležitou okolností je zde právní otázka, co konkrétně 
se ve větě první § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. rozumí pod slovy „se provádí“. Na tuto 
otázku pak dává jednoznačnou odpověď až věta druhá téhož ustanovení, která výslovně 
používá slovní spojení „zahájit a vést“. Pokynem „se provádí“ ve větě první § 39l odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb. se tudíž jednoznačně rozumí postup „zahájit a vést“. 
 
Vzhledem k tomu, že procesu vedení hloubkové revize logicky i právně vždy předchází 
okamžik zahájení hloubkové revize, je pro účely vedení hloubkové revize s konkrétním 
okruhem léčivých přípravků rozhodný takový skutkový stav, který zde panoval v době 
zahájení hloubkové revize. V zásadě lze tedy v konkrétní okamžik (zde konkrétně 
k 19. 12. 2013) hloubkovou revizi s konkrétní referenční skupinou (respektive skupinou 
zaměnitelných přípravků) zahájit a následně vést pouze s přípravky, které v takový okamžik 
již náleží do revidované referenční skupiny (respektive skupiny zaměnitelných přípravků) 
anebo dále také s přípravky, které do ní sice nepatří, avšak ve stejném okamžiku již u nich 
existuje důvodný předpoklad, že do dané referenční skupiny (respektive skupiny 
zaměnitelných přípravků) patřit mají a zároveň je s nimi veden určitý typ správního řízení. 
 
Provádění předmětné revize s přípravkem RIXATHON 500MG, který do systému úhrad 
vstoupil až v roce 2018 (registrován byl v roce 2017), nebylo s ohledem na znění § 39l 
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. možné. Pro úplnost odvolací orgán dodává, že v obecné 
rovině lze do hloubkové revize zahrnout další přípravky i v době po jejím zahájení, a to skrze 
využití institutu spojování správních řízení ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu, případně 
rozšířením předmětu řízení. V případě přípravku RIXATHON 500MG však k tomu (k zahrnutí 
do předmětné revize) odvolací orgán neshledal žádné věcné či právní důvody a ani odvolatel 
ve svém odvolání stran spojování řízení či rozšíření předmětu řízení ničeho neuvádí. 
 
Je třeba zdůraznit, že odstranění rozdílů v úhradách mezi nepředmětným přípravkem 
RIXATHON 500MG a předmětnými přípravky je (zejména) úlohou speciálního správního 
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řízení dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o kterém sám Ústav v napadeném rozhodnutí 
rovněž pojednává. 
 
Pro určité dokreslení situace však odvolací orgán dodává, že držitel rozhodnutí o registraci 
nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG (společnost Sandoz GmbH) Ústav co 
do korekce výše úhrady přípravku RIXATHON 500MG v tomto konkrétním případě předstihl, 
neboť požádal o změnu (snížení) výše úhrady svého přípravku, aniž by Ústav vůbec stihl 
s tímto přípravkem zahájit z moci úřední nápravné řízení dle § 39i odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. V řízení na žádost sp. zn. SUKLS5879/2020 tak bylo ke dni 20. 3. 2020 
vydáno rozhodnutí Ústavu, kterým byla úhrada nepředmětného přípravku RIXATHON 
500MG snížena na částku 18 903,17 Kč, což koreluje se stanovenou výší úhrady 
předmětného přípravku MABTHERA 500MG v napadeném rozhodnutí. 
 
Argumentace odvolatele stran důvodů plné úhrady nepředmětného přípravku 
RIXATHON 500MG neznačí nic o nesprávnosti či nezákonnosti postupu Ústavu 
a napadeného rozhodnutí. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že tento postup Ústavu nastoluje stav, kdy 
v důsledku zcela nedůvodných rozdílů dochází nejen k přímému porušení § 39c odst. 1 věty 
třetí zákona č. 48/1997 Sb., ale rovněž ke zcela nedůvodné diskriminaci mezi držiteli 
rozhodnutí o registraci jednotlivých terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
obsahujících tutéž léčivou látku, jakož i ke zřejmému rozporu se závěry, které přijal Ústavní 
soud v nálezu Ústavního soudu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
V souladu s větou třetí § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Základní úhrada je 
úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých látek obsažených v léčivých 
přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu“. Ačkoliv např. nepředmětný přípravek 
RIXATHON 500MG patří do předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, nebylo o jeho výši a podmínkách úhrady rozhodnuto napadeným 
rozhodnutím (o tom podrobněji výše), pročež tedy na rozdíl od předmětných přípravků ani 
po určitou dobu po vydání napadeného rozhodnutí neodpovídala jeho úhrada za balení 
(25 484,77 Kč) základní úhradě předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků (26 464,4395 Kč/ODTD), stanovené napadeným rozhodnutím. Pro úplnost lze 
poznamenat, že k nápravě stran výše úhrady za balení přípravků RIXATHON 500MG 
(tj. k narovnání s platnou výší základní úhrady) fakticky došlo až vydáním správního 
rozhodnutí Ústavu ze dne 20. 3. 2020 ve správním řízení sp. zn. SUKLS5879/2020. 
 
Na takový nesoulad úhrady za balení přípravku s platnou základní úhradou jeho referenční 
skupiny či skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků výslovně pamatuje § 39i 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého platí, že „Ústav neprodleně zahájí řízení z moci 
úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7, 
nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v hloubkové 
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nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé“. 
 
Zákon o veřejném zdravotním pojištění tedy výslovně předpokládá, že mohou nastal situace, 
kdy úhrada za balení léčivého přípravku nebude odpovídat základní úhradě jeho referenční 
skupiny. Zákon proto zakotvuje speciální mechanismy, jak takový stav dodatečně 
a neprodleně napravit. 
 
Pro úplnost ministerstvo poznamenává, že v případě postupného vstupování přípravků 
náležících do stejné referenční skupiny na tuzemský trh není ničím neobvyklým, pokud 
v určitém období nemají všechny přípravky ze stejné referenční skupiny vazbu ke stejné výši 
základní úhrady. Právě proto zde figuruje § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., který tuto 
přirozenou nerovnováhu umožňuje pružně napravit. Může se jednat o případy, kdy je v době 
již probíhajícího revizního řízení s určitou referenční skupinou zahájeno individuální správní 
řízení o stanovení výše a podmínek úhrady pro přípravek ze stejné referenční skupiny. Je-li 
pak v takovém individuálním správním řízení rozhodnuto dříve než v revizním řízení, bude 
úhrada za balení nově vstoupivšího přípravku ovlivněna v té době platnou základní úhradou 
(viz § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb.), a proto krátkodobě nebude odpovídat základní 
úhradě až následně stanovené rozhodnutím v revizním řízení. V takovém případě je pak 
Ústav povinen neprodleně zahájit řízení z moci úřední podle § 39i odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. (k čemuž může dát kdokoliv podnět). 
 
Výše prezentovaný nesoulad výší úhrad tak není vadou postupu Ústavu ve smyslu porušení 
§ 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran porušení § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. proto nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že postup Ústavu hrubým způsobem porušuje 
jeho povinnost zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující 
rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí, když Ústav zcela nedůvodně zvýhodňuje léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, pokud jde o výši jeho úhrady, resp. 
znevýhodňuje léčivý přípravek MABTHERA, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG v rámci předmětného správního řízení 
nijak nezvýhodnil. Zvýhodnit jej ani nemohl, neboť s ním nevedl, a ani nemohl vést 
předmětné správní řízení (a tedy v předmětném správním řízení ani nemohl rozhodnout 
o výši a podmínkách jeho úhrady – podrobněji viz výše). Rozdíl v úhradách předmětných 
přípravků a nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG není dán jakýmsi diskriminačním 
postupem Ústavu, nýbrž vychází z objektivních okolností, které Ústav nemohl v průběhu 
předmětného správního řízení ovlivnit.  
 
Rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí zde nijak porušena nebyla. Odvolatel měl 
na českém trhu řadu let s předmětnými přípravky MABTHERA zcela výsadní postavení – 
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žádné jiné přípravky s obsahem rituximabu nebyly dlouhou dobu na české trhu dostupné 
(např. nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG byl registrován až v roce 2017). Toto 
výsadní postavení na českém trhu pak s sebou neslo i to, že pouze s přípravky MABTHERA 
bylo roku 2013 zahájeno předmětné revizní správní řízení. Postupné vstupování jiných 
přípravků ze stejné referenční skupiny na tuzemský trh v pozdějším období pochopitelně 
mělo vliv na obchodovatelnost předmětných přípravků (však se jedná o přímé konkurenční 
přípravky), avšak žádné nedůvodné rozdíly v úhradách zde prokázány nebyly. Např. stejně 
jako předmětný přípravek MABTHERA 500MG měl i nepředmětný přípravek 
RIXATHON 500MG v době před vydáním napadeného rozhodnutí úhradu za balení ve výši 
25 484,77 Kč. Napadeným rozhodnutím sice byla snížena úhrada za balení pouze 
předmětným přípravkům, to však vzhledem k nemožnosti vést předmětné správní řízení 
s přípravkem RIXATHON 500MG ani jiným způsobem dopadnout nemohlo. Tato dočasná 
nerovnost v úhradě pak byla napravena v řízení sp. zn. SUKLS5879/2020, kde také došlo 
ke stejnému poklesu úhrady nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG. 
 
Správní řízení systému úhrad nejsou legislativně upravena tak, aby všechny přípravky 
ze stejné referenční skupiny měly za všech okolností a v každém okamžiku právě jen stejné 
výše úhrad (to by ostatně bylo vzhledem k postupnému vstupování přípravků na trh i značně 
komplikované). Právě proto je zde § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., který tyto 
nevyhnutelné (a přirozené) výkyvy v úhradách operativně řeší. Tím jsou, mimo jiného, 
zajišťovány i rovné podmínky soutěže v tržním prostředí. 
 
Argumentaci odvolatele stran rovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav se vůbec nevypořádal ani s tím, že 
pokud by byla léčivému přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena 
stejná úhrada, jako byla napadeným rozhodnutím stanovena jiným přípravkům obsahujícím 
rituximab (tj. úhrada odpovídající shodné základní úhradě, jak požaduje věta třetí § 39c 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), a tedy by nedošlo ke zcela nedůvodným rozdílům 
a nedůvodné diskriminaci ostatních přípravků (konkrétně léčivého přípravku MABTHERA), 
nebyl by tento přípravek plně hrazeným, pročež by nebyl splněn požadavek na plnou úhradu 
některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 9. 9. 2019 konkrétně uvedl, že „pokud by byla léčivému 
přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena stejná úhrada jako jiným 
přípravkům obsahujícím rituximab (tj. úhrada odpovídající shodné základní úhradě, jak 
požaduje § 39c odst. 1 věty třetí zákona č. 48/1997 Sb.), a tedy by nedošlo ke zcela 
nedůvodným rozdílům a nedůvodné diskriminaci ostatních přípravků, nebyl by tento 
přípravek plně hrazeným, a tím by nebyl splněn požadavek na plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb.“. Je však 
třeba upozornit, že odvolatel tuto svou argumentaci provázal se svou předcházející 
argumentací ze stejného vyjádření (konkrétně tomu předcházelo upozornění, že 
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„V souvislosti se skutečnostmi uvedenými shora v bodě 1) účastník řízení výslovně 
upozorňuje, že…“) a také k tomu připojil odkaz na svá dřívější vyjádření (konkrétně k tomu 
uvedl: „Účastník řízení i v tomto ohledu v plném rozsahu odkazuje na svá vyjádření 
v průběhu řízení…“). Navíc k tomu odvolatel dodal, že „argumentace Ústavu je o to více 
nelogická ve světle skutečnosti, že léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 
1X50ML není nejméně nákladný“. 
 
Ústav k tomu na straně 95 napadeného rozhodnutí uvedl následující: „Skutečnost, že léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML není nejméně nákladným přípravkem, 
je bezpředmětná, neboť uvedený léčivý přípravek je plně hrazený (a slouží k léčbě stejného 
onemocnění jako léčivé přípravky s obsahem rituximabu, které jsou předmětem tohoto 
správního řízení, sp. zn. SUKLS209318/2013). Proto Ústav nepostupoval podle ustanovení 
§ 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění (‚V případě, že by při stanovení úhrady 
podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, 
Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny 
posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.‘).“ 
 
Ústav tak sice nevypořádal dílčí argument odvolatele (fiktivní situaci, kdyby měl RIXATHON 
500 MG stejnou úhradu) zcela explicitně, nicméně tím, že Ústav poukázal na fakt, že 
nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG plně hrazený byl, a tedy byl i plně hrazeným 
zástupcem ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (což ani odvolatel nijak 
nezpochybňuje), jej zcela jistě vypořádal implicitně. 
 
Že by v případě zahrnutí přípravku RIXATHON 500MG do předmětné revize byla situace jiná 
(RIXATHON 500 MG by měl v takovém případě napadeným rozhodnutím stanovenu stejnou 
úhradu jako předmětný přípravek MABTHERA 500MG) a Ústav by pak třeba nemohl 
argumentovat jeho plnou úhradou ve vztahu k zajištění plně hrazených zástupců ve skupině 
č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., je naprosto jasná okolnost – tuto triviální úvahu 
nikdo nezpochybňuje. Nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG nicméně nemohl být 
zahrnut do předmětné revize (vstoupil na trh až několik let po zahájení předmětného 
správního řízení), což mimochodem Ústav osvětlil na str. 77 napadeného rozhodnutí – i tím 
Ústav implicitně vypořádal argument odvolatele ohledně fiktivní situace, kdyby měl 
RIXATHON 500MG stejnou úhradu. 
 
Odvolací orgán v této souvislosti na okraj znovu podotýká, že odvolatelovo provazování 
dílčích bodů jeho argumentace je velmi obtížně uchopitelné (výjimkou v tomto ohledu není 
ani předložené odvolání). Je namístě znovu připomenout, že chtěl-li snad odvolatel docílit 
toho, aby se Ústav explicitně vyjádřil ke všem jeho argumentům, měl spíše volit jasnou, 
stručnou a výstižnou formu argumentace. Navíc záměrné přehlcení správních orgánů 
nevýznamnými argumenty s požadováním jejich explicitního vypořádání by bylo ze strany 
účastníků správního řízení již možno považovat za postup vůči správním orgánům šikanózní. 
Lpění na detailním vypořádávání nepřiměřeně rozsáhlé argumentace účastníků řízení by 
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ohrožovalo funkčnost správních orgánů, především pak jejich schopnost efektivně plnit 
zákonem jim uložené úkoly. 
 
Argumentaci odvolatele stran nevypořádání Ústavu s fiktivní situací, kdyby měl 
nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG stanovenu stejnou úhradu jako předmětný 
přípravek MABTHERA 500MG, tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že je zjevně nesprávné, že právě na stávající 
úhradu přípravku RIXATHON 500MG, která vůbec neodpovídá základní úhradě stanovované 
napadeným rozhodnutím (26 464,4395 Kč/ODTD), Ústav v napadeném rozhodnutí odkazuje 
a s tímto odkazem odmítá stanovit základní úhradu tak, aby tato (nově v revizi stanovovaná) 
základní úhrada zajistila plnou úhradu některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků 
náležejících do posuzované skupiny, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Nejprve ministerstvo poznamenává, že žádný platný právní předpis nestanoví podmínku, že 
v každé referenční skupině (či jiné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků) 
musí být zajištěn nějaký plně hrazený zástupce – taková povinnost se týká jen skupin 
v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (ty nemusí tvořit přípravky terapeuticky zaměnitelné), 
a proto je poněkud nepřiléhavé, hovoří-li odvolatel o základní úhradě zajišťující plnou úhradu 
některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků náležejících do posuzované skupiny. 
 
Že byl nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG, který je po kvalitativní i kvantitativní 
stránce obdobou předmětného přípravku MABTHERA 500MG a stejně jako předmětné 
přípravky náleží též do skupiny č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., plně hrazeným 
zástupcem ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (jakož i třeba nepředmětný 
přípravek VECTIBIX 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML), byla okolnost, jež Ústavu bránila 
v aplikaci § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. – to ostatně Ústav nijak nezastíral a účastníky 
předmětného správního řízení o tom opakovaně (i v rámci napadeného rozhodnutí) zcela 
správně zpravil. 
 
Podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „V případě, že by při stanovení úhrady 
podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, 
Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny 
posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen“. Pakliže by Ústav navzdory (nespornému) 
faktu plné úhrady nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG (či třeba i přípravku 
VECTIBIX 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML) přistoupil v napadeném rozhodnutí k aplikaci 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., jednal by v přímém rozporu s tímto ustanovením 
(aplikoval by jej navzdory existence zajištění plně hrazených zástupců ve skupině č. 117 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. – včetně jednoho kvalitativně a kvantitativně obdobného 
zástupce). V takovém případě by tak ze strany Ústavu šlo o nepřípustný postup ultra vires. 
 



 

 

Str. 25 z 77 

 

Že nebylo možno s nepředmětným přípravkem RIXATHON 500MG zahájit a vést předmětné 
správní řízení ve smyslu § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., je již několikrát vysvětleno výše 
(nebyl totiž v době zahájení řízení na trhu) – rovněž na tuto okolnost Ústav upozornil. 
 
Že úhrada za balení nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG neodpovídá základní 
úhradě předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, která 
byla stanovena napadeným rozhodnutím, je logickým neodvratným vyústěním situace, kdy 
s tímto přípravkem nemohlo být zahájeno a vedeno (čili ani rozhodnuto) předmětné správní 
řízení (ve kterém byla stanovena nová základní úhrada). Nápravou této diskrepance úhrad 
má být zpravidla řízení dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., nicméně v případě přípravku 
RIXATHON 500 MG toto napravující řízení co do vyrovnání rozdílu v úhradách fakticky 
zastoupilo řízení zahájené na žádost sp. zn. SUKLS5879/2020 (vše viz výše). 
 
Na odkazování Ústavu na konkrétní situaci (plnou úhradu) u nepředmětného přípravku 
RIXATHON 500MG tedy odvolací orgán nic nesprávného neshledává. 
 
Argumentaci odvolatele stran odkazování Ústavu na situaci nepředmětného přípravku 
RIXATHON 500MG tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče tvrzení odvolatele, že argumentace Ústavu v napadeném rozhodnutí je 
navíc vnitřně rozporná, když na jedné straně odkazuje na (stávající) plnou úhradu léčivého 
přípravku RIXATHON 500MG, přičemž stanovuje základní úhradu tak, že tato nezajistí plnou 
úhradu žádného ze zaměnitelných přípravků, zatímco na druhé straně současně 
argumentuje tím, že je povinen (v souladu s § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.) zahájit 
řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, u kterých 
stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, když přitom tím, že Ústav bude takto 
postupovat, dojde ke stavu, kdy nebude žádný ze zaměnitelných přípravků plně hrazen (tedy 
ani RIXATHON 500MG), a nebude tedy naplněn požadavek na plnou úhradu, jak jej vymezil 
Ústavní soud v nálezu Ústavního soudu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán žádnou vnitřní rozpornost napadeného rozhodnutí, která by značila jeho 
nepřezkoumatelnost spočívající v jeho nesrozumitelnosti, neshledal. 
 
Poukazuje-li Ústav například na straně 79 napadeného rozhodnutí na to, že „Plně hrazeným 
přípravkem ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je však 
dále přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (…)“, je to okolnost, která je 
podložena v předmětném spise a jejíž pravdivost odvolatel ostatně ani nijak nevyvrací. 
Okolnost plného hrazení nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG je zřejmá např. ze 
strany č. 3 spisového podkladu „P2_117_1q2019_SCAU190401_SUKLS209318_2013.pdf“, 
který byl do spisové dokumentace vložen dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019. Pro 
určité dokreslení situace odvolací orgán podotýká, že okolnost zajištění plné úhrady 
nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG je patrná například i z veřejného seznamu cen 
a úhrad, který byl platný a účinný v době nástupu účinnosti napadeného rozhodnutí, 
tj. ze seznamu pro měsíc listopad 2019, který je volně dostupný z adresy 
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http://www.sukl.cz/file/91621_1_1 (dále jen jako „listopadový seznam“). Okolnost existence 
plně hrazeného nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG nečiní postup Ústavu 
ani napadené rozhodnutí nesprávnými či nesouladnými s platnými právními předpisy. 
 
Okolnost, že v napadeném rozhodnutí stanovená výše základní úhrady činící částku 
26 464,4395 Kč/ODTD nezajistila (resp. neměla bezprostřední vliv na) plnou úhradu 
žádného z přípravků náležejících do předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků, je také zřejmá (v zásadě i nesporná). Vzhledem k tomu, 
že v napadeném rozhodnutí bylo rozhodnuto o úhradě za balení toliko dvou léčivých 
přípravků z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
(figurovaly zde pouze 2 předmětné přípravky) a pouze na výši úhrady těchto dvou přípravků 
tedy měla v napadeném rozhodnutí stanovená výše základní úhrady bezprostřední vliv, 
nepromítla se v napadeném rozhodnutí stanovená výše základní úhrady v době nástupu 
účinnosti napadeného rozhodnutí (listopad 2019) do výše úhrad jiných přípravků 
z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. Napadené 
rozhodnutí tedy ovlivnilo úhradu dvou předmětných přípravků, jejichž plná úhrada 
napadeným rozhodnutím ovšem zajištěna nebyla (což také není nijak sporné). Uvedené 
nemělo vliv na jinak v té době plně hrazený nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG. 
Okolnost nezajištění plně hrazeného přípravku ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. prostřednictvím napadeného rozhodnutí, respektive skrze v něm stanovené 
výše základní úhrady, rovněž nečiní postup Ústavu a napadené rozhodnutí nesprávnými 
či nesouladnými s platnými právními předpisy. 
 
Uvádí-li Ústav na straně 78 napadeného rozhodnutí, že „v souladu s ustanovením § 39i 
odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je [Ústav] povinen zahájit řízení o změně 
stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, u kterých stanovená výše 
úhrady neodpovídá základní úhradě, nebo které mají podmínky úhrady neodpovídající 
podmínkám úhrady stanoveným v revizním řízení“, nelze tomuto tvrzení nic vytknout – 
takový postup platné právní předpisy vskutku předpokládají. Jen pro úplnost odvolací orgán 
připomíná, že u přípravku RIXATHON 500MG nakonec došlo ke snížení jeho úhrady, díky 
kterému pak (s určitou časovou prodlevou) již odpovídala výše jeho úhrady za balení 
v napadeném rozhodnutí stanovené výši základní úhrady, byť se tak nestalo explicitně 
postupem dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Aplikaci tohoto postupu totiž předběhlo 
jiné správní řízení, avšak se stejným výsledkem co do stanovené výše úhrady za balení 
přípravku RIXATHON 500MG. Obecně však existence řízení dle § 39i odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. nečiní postup Ústavu ani napadené rozhodnutí nesprávnými či nesouladnými 
s platnými právními předpisy. 
 
Pozbytí plné úhrady nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG v době po vydání 
napadeného rozhodnutí pak fakticky znamenalo ztrátu jednoho z plně hrazených zástupců 
ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (nebyl přitom zástupcem jediným), to se 
však událo právě až v době po vydání napadeného rozhodnutí. Jednalo se tedy o okolnost, 
která nemohla mít vliv na (resp. nemohla být uplatněna pro účely) vydání napadeného 
rozhodnutí. Okolnost následné ztráty plné úhrady u nepředmětného přípravku 
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RIXATHON 500MG nečiní postup Ústavu a napadené rozhodnutí nesprávnými 
či nesouladnými s platnými právními předpisy. 
 
Hovoří-li odvolatel o tom, že předmětná skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků nebude mít svého plně hrazeného zástupce, a odkazuje-li přitom na nález 
Ústavního soudu, lze k tomu uvést následující. 
 
Jednak platí, že v době vydání napadeného rozhodnutí (i po určitou dobu jeho účinnosti) byl 
plně hrazeným zástupcem předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků právě nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG (dokud nebyla následně jeho 
úhrada v jiném správním řízení snížena). 
 
Dále platí, že žádný platný právní předpis a ani žádný nález Ústavního soudu neukládá 
správním orgánům povinnost zajistit plně hrazeného zástupce v každé referenční skupině či 
jiné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků – pokud by tomu tak 
reálně bylo (což není), potom by systém skupin přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. postrádal 
svůj smysl (v tomto duchu si lze klást otázku, za jakým účelem by skupiny přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. existovaly, pokud by se plná úhrada musela primárně zajišťovat již 
na úrovni skupin referenčních). Jsou to tedy skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
(nikoliv referenční skupiny), které existují proto, aby v nich v souladu s větou druhou § 15 
odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. figurovali plně hrazení zástupci. 
 
Konečně lze poukázat i na to, že nebyli-li by v určité skupině přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. zajištěni příslušní plně hrazení zástupci, existuje zde speciální typ zkrácené 
revize zakotvený v § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., jehož účelem je takový stav 
napravit. Tento stav (absence plně hrazených zástupců) se přitom v době vydání 
napadeného rozhodnutí ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. nevyskytoval 
(a nevyskytoval se ani v době počátku vykonatelnosti napadeného rozhodnutí), a proto 
nemohl mít vliv na podobu napadeného rozhodnutí. 
 
Lze zde opětovně připomenout, že v době vydání napadeného rozhodnutí (ale třeba i v době 
počátku vykonatelnosti napadeného rozhodnutí) byl jedním z plně hrazených zástupců 
skupiny č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (ale fakticky i předmětné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků) nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG. 
Dalším plně hrazeným zástupcem ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. byl 
kupříkladu nepředmětný přípravek VECTIBIX 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML, kód Ústavu 
0029248, s obsahem léčivé látky panitumumab (dále jen jako „VECTIBIX“), o jehož plné 
úhradě se Ústav zmiňuje například na straně 136 napadeného rozhodnutí a ve spise je jeho 
plná úhrada doložena skrze podklad přílohy č. 2. Bez dalšího proto není zcela zřejmá ani 
skutečnost, zda by měl Ústav případně zahajovat řízení dle § 39p odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. To je nicméně otázkou případného zahájení a vedení zcela odlišného 
správního řízení (a to i odlišného typu řízení – zkrácené revize). Jelikož tato otázka není 
pro účely předmětného správního řízení (hloubkové revize) rozhodná, a nemá ani žádný vliv 
na jeho vedení, nebude se odvolací orgán jejím vypořádáním – v souladu s omezeným 
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rozsahem svého přezkumu ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu – v rámci předmětného 
správního řízení blíže věcně zabývat. 
 
Má-li snad odvolatel (či kdokoliv jiný) za to, že ve skupině č. 117 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. nadále (v době po vydání napadeného rozhodnutí) nejsou zajištěni patřiční 
plně hrazení zástupci – to třeba i s přihlédnutím k dikci nálezu Ústavního soudu – může 
u Ústavu podat podnět k zahájení příslušné zkrácené revize, případně využít i jiné nástroje 
správního řádu, kterak Ústav k zahájení takové zkrácené revize přimět.  
 
Argumentaci odvolatele stran vnitřně rozporné argumentace Ústavu tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že je zjevně vnitřně rozporné, pokud Ústav sám 
na jedné straně přiznává, že je povinen následně po předmětné revizi zahájit individuální 
řízení, které nastolí stav, ve kterém přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML 
(ani žádný jiný terapeuticky zaměnitelný) plně hrazen nebude, když na druhé straně 
současně právě na tento přípravek v předmětné revizi Ústav odkazuje s tím, že je plně 
hrazen, a že prý tedy zajišťuje soulad s nálezy Ústavního soudu, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Odvolací orgán k tomu pouze ve stručnosti opakuje, že žádný vnitřní rozpor v argumentaci 
Ústavu neshledal (podrobněji viz výše). Hloubková revize dle § 39l zákona č. 48/1997 Sb., 
nápravné řízení dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. či speciální zkrácená revize dle 
§ 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. jsou instituty, které se v praxi navzájem doplňují, a to 
zejména vzhledem k dynamickému charakteru systému úhrad (úhrady léčiv s plynutím času 
postupně vznikají, mění se, zanikají). Není přitom smyslem a účelem hloubkové revize, aby 
zastupovala či zcela nahrazovala řízení dle § 39i odst. 2 či § 39p odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. – ostatně to ani není reálné. Občas je sice třeba k jistému ustálení stavu 
systému úhrad použít i několik typů správních řízení, která mohou probíhat současně, i jedno 
po druhém (s nedlouhými časovými odstupy), to je však vzhledem k dynamickému 
charakteru systému úhrad někdy nezbytné a přirozené. Nejedná se přitom o okolnost, jež by 
značila vnitřní rozpornost postupů správních orgánů. 
 
Argumentaci odvolatele stran vnitřně rozporného postupu Ústavu tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče názoru odvolatele, že Ústav v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, postupoval v příkrém rozporu s § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., 
jakož i s větou třetí § 39c odst. 1 téhož zákona, jelikož zcela rezignoval na povinnost 
hloubkovou revizi provádět ve společném řízení pro celou referenční skupinu (tj. pro celou 
skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků), ačkoliv tato zásada je výslovně 
stanovena v § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., a dále na povinnost všem terapeuticky 
zaměnitelným přípravkům stanovit rovným a nediskriminačním přístupem úhradu 
odpovídající základní úhradě, přičemž tuto základní úhradu bylo třeba stanovit v souladu 
se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 43/17 a sp. zn. III. ÚS 2332/16 
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(tj. tak, aby tato nově stanovovaná základní úhrada zajistila plně hrazený léčivý přípravek, 
který je zaměnitelný), uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav sice v rámci napadeného rozhodnutí nerozhodl o výších a podmínkách úhrady všech 
přípravků z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
(např. nepředmětného přípravku RIXATHON 500MG), a napadeným rozhodnutím tedy ani 
nesrovnal výše a podmínky úhrady všech přípravků z předmětné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků (např. úhrada za balení přípravku RIXATHON 
500MG, na rozdíl od úhrady předmětných přípravků, neodpovídala po určitou dobu základní 
úhradě stanovené napadeným rozhodnutím), avšak takovou povinnost Ústavu žádný platný 
právní předpis neukládá (čili ani § 39l odst. 4 či § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Kupříkladu, nepředmětný přípravek RIXATHLON 500MG vstoupil na český trh až několik let 
po začátku předmětného správního řízení, a proto s ním již nebylo možno zahájit a vést 
předmětné správní řízení ve smyslu § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Na odchylky výší 
úhrad přípravků vůči základní úhradě jejich referenční skupiny pak adresně reaguje institut 
nápravných řízení dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. – právě díky tomuto institutu je 
systém úhrad sto nediskriminačním postupem řešit vzniklé nerovnosti úhrad, vyvěrající 
z jeho přirozeného dynamického charakteru (postupné stanování, změny a zániky úhrad). 
 
Odvolacímu orgánu dále není známo, že by se Ústavní soud někdy negativně vyjádřil 
(odvolatelem zmiňované nálezy nevyjímaje) stran nerovností úhrad majících základ 
v přirozeném dynamickém charakteru systému úhrad – ostatně to by ani nebylo logické, když 
jsou přímo v zákoně č. 48/1997 Sb. obsaženy instituty, které takové nerovnosti adresně řeší. 
Pro úplnost odvolací orgán opakuje i skutečnost, že se Ústavní soud nikdy (odvolatelem 
zmiňované nálezy nevyjímaje) nevyslovil pro to, aby v každé referenční skupině (či v jiné 
skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků) bylo nutno zajišťovat plně hrazené 
zástupce. Ani to by nebylo logické, je-li zde zakotven systém skupin přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., který tuto funkci (dle věty druhé § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) plní. 
 
Argumentaci odvolatele stran nerovnosti, diskriminace a zajišťování plné úhrady tak 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že postup Ústavu, který v hloubkové revizi 
stanovil základní úhradu v takové výši, že nezajistí plnou úhradu žádného z terapeuticky 
zaměnitelných přípravků, a to s odkazem na stávající výši úhrady přípravku RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML, který má tuto stávající úhradu vyšší (a to jen proto, že není 
do předmětné revize zařazen) a jen proto je plně hrazen, představuje dle názoru odvolatele 
zřejmé porušení rovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí, neboť má za následek, že 
léčivé přípravky, které (zcela shodně) obsahují tutéž léčivou látku rituximab (L01XC02) 
a jsou terapeuticky zaměnitelné, mají odlišnou výši úhrady, a to pouze s odkazem 
na skutečnost, že k datu zahájení revize (tj. v roce 2013, tedy před více než 5 lety) nebyly 
uvedeny v seznamu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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K tomu odvolací orgán připomíná, že odvolatelem popisovaný stav je do značné míry dán 
dynamickým charakterem systému úhrad (např. přípravek RIXATHON 500MG vstoupil na trh 
podstatně později než předmětné přípravky) – k žádnému zřejmému porušení rovnosti 
podmínek soutěže v tržním prostředí zde však nedošlo. Zákon č. 48/1997 Sb. má zároveň 
pro účely řešení podobných nerovností v úhradách vyhrazeny speciální instituty (viz výše). 
 
Argumentaci odvolatele stran porušení rovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí 
tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, Ústav dále postupoval také v příkrém rozporu se závěry 
vyplývajícími z judikatury Městského soudu v Praze (rozsudek ze dne 6. dubna 2018, 
č. j. 5 Ad 23/2014 – 79-84) a Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 25. října 2018, 
č. j. 10 As 190/2018 – 61-66), a to rovněž z vícera důvodů, z nichž každý sám o sobě má 
za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolacímu orgánu jsou odvolatelem odkazované rozsudky správních soudů známy, avšak 
žádný rozpor v postupu Ústavu s těmito rozsudky (či jinými rozsudky správních soudů) zde 
neseznal. Zejména pak odvolací orgán upozorňuje na okolnost, že oba odvolatelem 
odkazované rozsudky správních soudů se týkaly jiné situace (jiného typu řízení). Jednalo se 
v nich o problematiku řízení systému maximálních cen (postup stanovení maximální ceny 
výrobce) – zde se však jedná o řízení systému úhrad (změna výše a podmínek úhrady). 
Systém cen a systém úhrad přitom nesdílejí identické postupy a východiska (byť v některých 
aspektech se podobají) – i proto jsou jim v zákoně č. 48/1997 Sb. z velké části vyhrazena 
odlišná ustanovení. Odkaz odvolatele na situaci rozsudků správních soudů je zde tedy 
nepřípadný. 
 
Argumentaci odvolatele stran rozporu s judikaturou správních soudů tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav nezjistil přítomnost jednotlivých léčivých 
přípravků na trhu ve státech Evropské unie, ačkoliv toto zjištění je jeho povinností, neboť 
pro naplnění účelu zákona může mít význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde 
je léčivý přípravek skutečně obchodován, nikoli z cen virtuálních, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Žádné ustanovení platných právních předpisů neukládá správním orgánům povinnost 
zjišťovat přítomnost léčivých přípravků na zahraničních trzích, jde-li o postup stanovování 
výše základní úhrady, stanovování či změn výší úhrad za balení léčivých přípravků 
či stanovování či změn podmínek úhrad. Odvolacímu orgánu je na základě odvolatelem výše 
odkazované judikatury správních soudů známo, že taková povinnost na Ústav dopadá pouze 
v rámci systému maximálních cen. Tomu explicitně nasvědčuje obsah § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., obsahující frázi „je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro 
zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“. Nic takového 
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(žádná obdobná hypotéza právní normy) se však v systému úhrad nevyskytuje. Oba 
odvolatelem odkazované rozsudky správních soudů vůbec nepojednávají o postupech 
stanovení výše základní úhrady (ani jakékoliv jiné úhrady) čili ani o tom, jakým způsobem má 
být aplikován § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Podle § 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“. 
 
Vzhledem k tomu, že § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. explicitně obsahuje 
podmínku „je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely 
na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“, je třeba, aby Ústav při stanovení 
maximální ceny zjišťoval přítomnost přípravku na trhu v zemích referenčního koše. Takový 
výklad byl proveden v obou odvolatelem odkazovaných rozsudcích správních soudů, jejichž 
závěry ministerstvo respektuje. V předmětném správním řízení však nebyly stanovovány 
maximální ceny výrobce pro žádný léčivý přípravek – nebyl zde tedy uplatněn postup dle 
§ 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Namísto toho zde byly stanovovány 
(resp. měněny) výše a podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků. Základní úhrada 
byla napadeným rozhodnutím stanovena dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
v návaznosti na § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Tato ustanovení explicitně neuvádějí, 
že přípravky musí být na zahraničním trhu přítomny. Ze znění uvedených ustanovení tak 
nevyplývá Ústavu povinnost, a ostatně ani možnost, zjišťovat přítomnost přípravku 
na zahraničním trhu. Uvedený výklad není v rozporu s žádnou ministerstvu známou 
judikaturou správních soudů. Ministerstvo proto souhlasí s postupem Ústavu v předmětném 
správním řízení, pakliže Ústav v souvislosti s procesem stanovování výše základní úhrady 
nezjišťoval přítomnost předmětných přípravků na zahraničních trzích. 
 
Dále odvolací orgán poznamenává, že v rámci procesu stanovování maximální ceny se 
maximální cena stanovuje pro každý jednotlivý přípravek. Neexistuje zde nic jako základní 
maximální cena, která by byla stanovována pro celou referenční skupinu. Naproti tomu, 
v rámci procesu stanovování výše základní úhrady se základní úhrada nestanovuje 
pro každý jednotlivý přípravek, nýbrž pro celou referenční skupinu. Již jen pro tento základní 
rozdíl v principu stanovení maximální ceny a výše základní úhrady tak není logické, aby se 
při jejich stanovování používaly identické postupy, např. ověřování dostupnosti 
posuzovaných přípravků v zahraničí. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování přítomnosti přípravků na zahraničních trzích 
v rámci postupu stanovování či změn úhrad tak nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že celý postup Ústavu při stanovení základní 
úhrady je založen na absurdním závěru, že zatímco při procesu stanovení maximální ceny 
může mít význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován, a nikoli z cen virtuálních, při procesu stanovení výše základní úhrady má 
význam i výpočet z cen virtuálních (za něž přípravek vůbec není obchodován), kdy tento 
závěr je nejen zjevně nelogický, popírající samotný smysl a účel zákona, ale nemá žádnou 
oporu ani v judikatuře, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Zjišťování dostupnosti posuzovaných přípravků v zahraničí je při aplikaci § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. právně relevantní, k aplikaci tohoto ustanovení zde však 
nedošlo a ani dojít nemohlo, neboť předmětná revize není revizí systému maximálních cen. 
 
Zjišťování dostupnosti posuzovaných přípravků v zahraničí při aplikaci § 39c odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. zde naopak relevantní není, a to již jen proto, že k takovému počínání nemají 
správní orgány zákonné zmocnění. 
 
K žádným absurditám či nelogičnostem zde tak stran rozdílného přístupu k zjišťování 
dostupnosti přípravků v zahraničí nedochází, neboť tyto rozdíly vyplývají přímo z rozdílného 
znění § 39a odst. 2 písm. a) a § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Co se týče smyslu a účelu zákona, není odvolacímu orgánu známo, že by v tomto ohledu 
bylo třeba zjišťovat přítomnost přípravků na zahraničních trzích v rámci systému úhrad. 
Odvolacímu orgánu to ani vzhledem k jiným charakteristikám postupů stanovování cen 
a úhrad (např. vzhledem k určité individualitě procesu stanovení maximální ceny výrobce pro 
jeden konkrétní přípravek na straně jedné a stanovování základní úhrady pro celou skupinu 
na straně druhé) nepřipadá jako logické. 
 
Co se týče otázky opory v judikatuře, odvolacímu orgánu není známo, že by se měla 
přítomnost přípravků na zahraničních trzích v systému úhrad zkoumat a ani žádný platný 
právní předpis takové zkoumání správním orgánům neukládá, ba ani neumožňuje. Činí-li tak 
Ústav (tj. nezjišťuje přítomnost přípravků na zahraničních trzích v systému úhrad), potom 
jedná v souladu s platnými právními předpisy a v obecném slova smyslu jistě i s judikaturou 
správních soudů, které v obecné rovině zejména nabádají k dodržování platných právních 
předpisů správními orgány (potažmo k dodržování zásady zákonnosti). 
 
Argumentaci odvolatele stran absurdních závěrů, nelogičností, popírání smyslu 
a účelu zákona a absence opory v judikatuře tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že pokud soud konstatuje, že „Soud dále 
zdůrazňuje, že skutečnost, že léčivý přípravek má v určité zemi stanovenou cenu, 
neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu.... Jinými slovy, stanovení ceny 
příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze považovat za dostatečný podklad pro 
závěr, že je v této zemi aktuálně obchodován“, pak tento závěr platí obecně pro použití 
zahraničních cenových referencí a je zcela nerozhodné, zda jde o jejich použití pro účely 
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výpočtu maximální ceny, nebo pro účely výpočtu úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Žádný platný právní předpis (ani judikatura soudů) nevyžaduje a ani neumožňuje, aby byla 
pro účely aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (čili v rámci postupu 
stanovení základní úhrady) jakkoliv verifikována přítomnost posuzovaného přípravku 
na zahraničním trhu. Odvolatelem zmíněná citace z rozsudku správního soudu je sice věrná, 
avšak váže se toliko k postupu zjišťování přítomnosti přípravku na zahraničním trhu čili 
k aplikaci § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (postupu stanovení maximální ceny 
výrobce), které v nyní projednávaném případě aplikováno nebylo. 
 
Argumentaci odvolatele stran obecných závěrů soudu tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že nedává vůbec žádný smysl, aby při procesu 
stanovení maximální ceny nebylo možno využít virtuálních cen, ale pouze cen reálných, 
kdežto při procesu stanovení výše úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které 
daný léčivý přípravek v určité zemi obchodován vůbec není, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Rozdíl je dán jiným zněním příslušných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. jakož i jinými 
charakteristikami systému cen a úhrad (vše podrobněji viz výše). 
 
Argumentaci odvolatele stran absence smyslu v rozdílu tak nelze přesvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že stanovení základní úhrady je 
nepřezkoumatelné rovněž z toho důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků 
zjištěných v zemích Evropské unie je založen na chybně zjištěných a ničím nedoložených 
odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), a v případě Dánského království pak 
dokonce na zjevně nepravdivém důkazu, přičemž nepravdivost tohoto důkazu je Ústavu 
známa, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí základní cenové zdroje, ze kterých Ústav při formulaci výše 
základní úhrady vychází. 
 
Při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (základní postup při stanovení 
základní úhrady) zjišťuje Ústav zahraniční ceny výrobce posuzovaných léčivých přípravků. 
Vzhledem k tomu, že v zahraničí mnohdy nejsou ceny posuzovaných přípravků zveřejňovány 
v úrovni ceny výrobce, ale např. v úrovni ceny pro konečného spotřebitele, musí Ústav 
nalezené ceny na ceny výrobce přepočítávat. To, jaké druhy cen jsou v zahraničí 
zveřejňovány a jaké druhy cen tedy Ústav v zahraničí zjišťuje, je patrné ze spisového 
podkladu „46-Seznam referencnich zdroju-08042019.pdf“, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019 (dále jen jako „podklad 
cenové reference“). 
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Při dopočtu zahraniční ceny výrobce využívá Ústav často různé informace o výších 
zahraničních přirážek a marží, aby vůbec mohl příslušnou zahraniční cenu výrobce 
dopočítat. Nejinak tomu bylo i v předmětném správním řízení. Postup dopočtu zahraničních 
cen výrobce je upraven metodicky. Příslušná metodika „SP-CAU-010-
28vydani_Metodika_prepoctu_nalezene_ceny_na_cenu_referencni.pdf“ byla do předmětné 
spisové dokumentace jako podklad vložena dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019 (dále 
jen jako „metodika přepočtu“). Metodika přepočtu je dále podložena odkazy na konkrétní dílčí 
dokumenty. Tak jsou např. některé přirážky a marže započítané v rámci metodického 
postupu podloženy spisovým podkladem „OBIG.pdf“, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019 (dále jen jako podklad 
„ÖBIG“), nebo podkladem „Sdeleni danske agentury pro leciva 2011“, který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019 (dále jen jako 
„sdělení dánské agentury 2011“). 
 
Po ozřejmění základních cenových zdrojů se bude odvolací orgán dále zabývat otázkou 
využití zahraničních přirážek a marží (včetně jejich správnosti) při zjišťování (dopočtu) 
některých zahraničních cen výrobce, které jsou důležité při stanovení základní úhrady. 
 
Podle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústavem shromážděné cenové 
reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich 
dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán 
opak“. Zahraniční marže či přirážky jsou v některých případech Ústavem využívány pro 
dopočet zahraničních cen výrobce – v tomto duchu jsou zahraniční marže a přirážky 
v takových případech nedílnou součástí Ústavem shromážděných cenových referencí 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Jak již uvedl odvolací orgán výše, při dopočtu 
zahraniční ceny výrobce jsou aplikované výše zahraničních přirážek a marží ve spise 
doloženy (např. podklad ÖBIG či sdělení dánské agentury 2011). Vzhledem k tomu, že jsou 
zde aplikované výše zahraničních přirážek a marží podložené ve spise, nastává u nich 
vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Výše uvedený právní názor ministerstva se opírá mimo jiné o obsah bodů 6 a 46 rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61-66 (v rozsahu 
vypořádání námitky č. 1 dále jen „rozsudek Nejvyššího správního soudu“). 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 stojí, 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 2011), mají účastníci řízení možnost tyto marže 
a přirážky účinně rozporovat ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Také tento 
právní názor ministerstva se opírá o rozsudek Nejvyššího správního soudu, konkrétně o bod 
47, ve kterém je uvedeno: „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 najisto, že Ústavem aplikovaná výše zahraniční marže či přirážky je nesprávná. 
To se však dle názoru odvolacího orgánu odvolateli prokázat nepodařilo. Pro úplnost 
odvolací orgán poukazuje na skutečnost, že v obecné rovině sice § 3 správního řádu 
pojednává o „důvodných pochybnostech“, avšak v souladu se zásadou subsidiarity 
správního řádu, vyjádřené např. v § 1 odst. 2 správního řádu, zde má přednost znění § 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 již samotná existence domněnky správnosti vyjádřené v § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. zřetelně nasvědčuje, že údaje nadané touto domněnkou mají 
určité odchylné (lze říci privilegované) postavení od jiných údajů při hodnocení důkazů. 
Důkazní síla související s presumpcí správnosti a pravdivosti takových údajů je tedy apriorně 
dána. Pakliže 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 (ani jiné) pochybnosti nestačí. 
 
Po ozřejmení otázky využití zahraničních přirážek a marží (včetně jejich správnosti) se zde 
bude odvolací orgán blíže zabývat otázkou Ústavem využitých dánských marží při dopočtu 
dánských cen výrobce. 
 
Podle podkladu cenové reference zjišťuje Ústav v Dánsku velkoobchodní ceny (Apotekets 
indkøbspris). Například pro přípravek MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML zjistil 
Ústav ke dni 11. 4. 2019 dánskou velkoobchodní cenu ve výši 3 536,500 DKK (dánských 
korun), tato okolnost je přitom zřejmá ze str. 5 spisového podkladu 
„FU_rituximab_1q2019_SUKLS209318_2013.pdf“, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 6. 5. 2019 pod č. j. sukl110145/2019 (dále jen „podklad pro 
základní úhradu“). Vzhledem k tomu, že dánská velkoobchodní cena nemá charakter ceny 
výrobce, přepočítává dále Ústav tuto cenu na cenu výrobce. 
 
Z metodiky přepočtu je zřejmé, že do výpočtu dánské ceny výrobce ze zjištěné dánské 
velkoobchodní ceny vstupuje 6,5% marže distributora. Tato marže v konkrétní podobě je 
ve spise podložena sdělením dánské agentury 2011, v němž je explicitně uvedeno, že v roce 
2011 činila průměrná velkoobchodní marže v Dánsku 6,5% („In 2011 the average whole sale 
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margin is 6,5 %.“). Žádný ve spise dostupný podklad přitom neprokazuje (nestaví najisto) 
opak. Z předmětného spisu dále není seznatelné, že by byl podklad sdělení dánské agentury 
2011 zjevně nepravdivý a ani to, že by taková jeho nepravdivost byla Ústavu známa. 
 
Na základě výše uvedeného je odvolací orgán toho názoru, že dokument s údajem 
o průměrné výši dánské velkoobchodní marže z podkladu sdělení dánské agentury 2011 lze 
využít v rámci odhadu dánské ceny výrobce konkrétních léčivých přípravků. Využití metody 
odhadu na základě důkazů při formulaci zahraniční ceny výrobce bylo aprobováno 
Nejvyšším správním soudem. Správní orgány přitom žádným lepším podkladem nedisponují. 
Na základě různých okolností se navíc mohou výše přirážek a marží reálně lišit (Dánsko 
nevyjímaje). 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, kde 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, kteroužto 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 – 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. 
Tento postup nijak nezpochybnil ani Nejvyšší správní soud, jak lze seznat např. z bodu 47 
rozsudku Nejvyššího správního soudu – lze konstatovat, že Nejvyšší správní soud metodu 
odhadu v podstatě implicitně aproboval. V odstavci 47 se konkrétně uvádí: „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, nicméně nijak reálně nepřispěl k tomu, aby byla Ústavem kalkulovaná zahraniční 
cena výrobce zjištěna v co nejpřesnější výši. Odvolací orgán dále ze spisové dokumentace 
neseznal, že by odvolatel jakýmkoli způsobem napomohl k případnému upřesnění Ústavem 
kalkulovaných dánských cen výrobce. Odvolací orgán není srozuměn s tím, a ani odvolatel 
v tomto smyslu ničeho netvrdí, jak by mohly být konkrétní aktivity činěné odvolatelem v tomto 
správním řízení prospěšné k získání přesnějších dánských cen výrobce. V tomto světle lze 
proto uzavřít, že se odvolatel nikterak nezasadil o účinné využití možnosti poskytované mu 
§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., a nijak se tedy nepřičinil o stanovení konečné ceny v co 
nejpřesnější výši, jak účel tohoto ustanovení vyložil Nejvyšší správní soud. V tomto ohledu 
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odvolatel v předmětném správním řízení působil spíše opačným směrem. 
 
Podle § 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 sdělení dánské agentury 2011 obsahuje data 
o dánské velkoobchodní marži, lze jej v souladu s § 51 odst. 1 správního řádu použít 
k formulaci dánské ceny výrobce, jelikož údaje o dánské marži distributora jsou potřebné 
k formulaci (dopočtu) dánské ceny výrobce. Těmto údajům přitom svědčí domněnka 
správnosti dle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Účastníci řízení (včetně odvolatele) jiné 
podklady, na základě kterých by bylo možno přesněji formulovat dánskou cenu výrobce, 
správním orgánům neposkytly. Jako jedinou prokázanou správnou marži dánského 
distributora zde tedy lze považovat pouze jeho 6,5% marži – proto je konkrétně tato marže 
odpočítávána z dánské velkoobchodní ceny. 
 
Například pro přípravek MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML činila dopočítaná 
dánská cena výrobce částku 3 306,63 DKK (3 306,63 ≈ 3 536,500 * (1-0,065)). Tato cena 
koresponduje s Ústavem dopočítanou částkou 3 306,63 DKK, uvedenou na straně 5 
podkladu pro základní úhradu. 
 
Odvolací orgán tedy s využitím spisových podkladů reprodukoval dopočet dánské ceny 
výrobce ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem aplikovaný postup výpočtu 
dánských cen výrobce je tedy možno považovat za ověřitelný, správný a zákonný. Pokud 
snad odvolatel disponoval podloženými informacemi o tom, že k datu 11. 4. 2019 se reálná 
cena výrobce přípravku MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML na dánském trhu 
pohybovala v jiné než Ústavem odhadované výši 3 306,63 DKK, bylo namístě, aby Ústavu 
takovou skutečnost sdělil. K tomu však nedošlo.  
 
Argumentaci odvolatele, že stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné z toho 
důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích 
Evropské unie je založen na chybně zjištěných a ničím nedoložených odpočtech 
přirážek za obchodní výkony (marží), a v případě Dánského království pak dokonce 
na zjevně nepravdivém důkazu, přičemž nepravdivost tohoto důkazu je Ústavu známa, 
s ohledem na výše uvedené nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že nepravdivost informací, které Ústav 
v napadeném rozhodnutí o výši přirážek za obchodní výkony používá, je zřejmá i z toho, že 
ačkoliv oficiální dopis Dánské agentury pro léčiva, který je součástí spisového materiálu, 
výslovně uvádí „The Danish Medicines Agency has no impact on the companies' price 
formation and has no knowledge about a 6.5% wholesale margin. Furthermore, The Danish 
Medicines Agency has no information on the actual manufacturer’s price on the product and 
has no way to calculate it“, Ústav se přesto odkazuje na zdroj „Elektronická komunikace 
s Danish Medicines Agency“, resp. „Sdělení dánské agentury pro léčiva“, kterým odůvodňuje 
použití přirážky 6,5 %, přičemž je dle názoru odvolatele zřejmé, že pokud Dánská agentura 
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pro léčiva výslovně uvádí, že nemá žádné informace o obchodních přirážkách a rovněž 
nemá žádné informace o přirážce ve výši 6,5 %, je zcela vyloučeno, aby vydala jakoukoli 
oficiální informaci o přirážce ve výši 6,5 %, a již z této skutečnosti je patrné, že napadené 
rozhodnutí se opírá o zjevně nepravdivé údaje, tudíž správní orgán nezjistil skutkový stav, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a v důsledku všech těchto vad je napadené rozhodnutí 
vydáno v rozporu s § 3, § 50 a § 68 odst. 3 správního řádu, jakož i v rozporu se zásadou 
zákonnosti, zakotvenou nejen v § 2 odst. 1 správního řádu, ale především v čl. 2 odst. 3 
Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Pasáž z písemnosti od dánské autority, kterou cituje odvolatel ve svém odvolání, 
neprokazuje (nestaví najisto), že průměrná velkoobchodní marže nebyla v Dánsku v roce 
2011 6,5%, jak je uvedeno ve sdělení dánské agentury 2011 – není zde uvedeno, že sdělení 
dánské agentury 2011 je nepravdivé. Vzhledem k tomu, že odvolatelem citovaná pasáž 
z písemnosti od dánské autority nepřináší nic nového stran výše průměrné velkoobchodní 
marže v Dánsku a ani žádný poznatek, jak lépe dopočítat dánskou cenu výrobce, nezbývá 
bez dalšího než nadále pokládat za rozhodující sdělení dánské agentury 2011 o průměrné 
6,5% marži z roku 2011, které je co do výše marže nadané domněnkou správnosti ve smyslu 
věty prvé § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Pro úplnost je vhodné poznamenat, že odvolatelem citovaná pasáž z písemnosti dánské 
agentury neuvádí ničeho o průměrné dánské marži (na rozdíl od sdělení dánské agentury 
2011), nelze tedy vyloučit situaci, že daná autorita v odvolatelem citované pasáži ani 
nereagovala na otázku ohledně průměrné dánské marže, ale kupříkladu na otázku k fixní 
marži (tj. marži jednotné výše). Je přitom velmi pravděpodobné, že v situaci, kdy nejsou 
velkoobchodní marže na dánském trhu regulovány, dánská agentura nepotvrdí informaci, že 
při obchodování všech léčiv na dánském trhu se uplatňuje právě jen 6,5% velkoobchodní 
marže v jednotné výši. Z odvolatelem citované pasáže z písemnosti od dánské agentury 
nevyplývá, že se tato autorita vůbec nezabývá problematikou marží, ostatně to by bylo 
v situaci, kdy se jinak zabývá problematikou cen (financování) léčiv, značně překvapivé. 
 
Z odvolatelem citované pasáže písemnosti od dánské agentury je zřejmé, že tato dánská 
autorita marže nereguluje, to však neznamená, že se jimi nijak nezabývá (či nezabývala 
v roce 2011).  Je-li v odvolatelem citované pasáži písemnosti od dánské autority uvedeno, že 
ta neumí vypočítat aktuální dánskou cenu výrobce, neznamená to, že ji nedokáže ani 
odhadnout, přičemž ani sám odvolatel netvrdí nic o tom, že by snad tato dánská autorita 
neuměla odhadovat dánské ceny výrobce. K tomu lze připomenout, že ani Ústav neumí 
vypočítat reálnou dánskou cenu výrobce (stejně jako dánská autorita) a toliko ji odhaduje. 
Uvedené je v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu a prakticky to pouze 
potvrzuje nezbytnost využívání metody odhadu při formulaci některých zahraničních cen 
výrobce.  
 
Dále odvolací orgán uvádí, že v souladu s § 3 správního řádu platí, že „Nevyplývá-li 
ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky 
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uvedenými v § 2“. Ústav použil ke zjištění stavu dánské ceny výrobce podklad sdělení 
dánské agentury 2011, který zde jakožto jediný spisový podklad poskytuje (prokazuje) 
informaci ohledně konkrétní průměrné výše marže dánského distributora. To pak umožňuje 
dopočítat (odhadnout) z Ústavem zjištěné dánské velkoobchodní ceny dánskou cenu 
výrobce. Jak bylo uvedeno výše, důvodné pochybnosti v tomto případě k vyloučení aplikace 
marže o konkrétní hodnotě nepostačují – Ústavem zjištěným údajům svědčí domněnka 
správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán má na základě 
uvedeného za to, že Ústav nepostupoval s § 3 správního řádu v rozporu. 
 
Odvolací orgán bez dalšího neseznal, že by podklad sdělení dánské agentury 2011 byl 
využit jako podklad pro napadené rozhodnutí nesprávně či v rozporu s platnými právními 
předpisy. Porušení § 50 správního řádu ze strany Ústavu zde tedy odvolací orgán neshledal. 
 
V souladu s § 68 odst. 3 správního řádu stran rozhodnutí správního orgánu platí, že 
„V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 
a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí“. V seznamu spisových podkladů (konkrétně na straně 
č. 109 napadeného rozhodnutí) je sdělení dánské agentury 2011 uvedeno v rámci „balíku“ 
spisových podkladů k cenovým referencím, konkrétně pod číslem podkladu 135. I na základě 
tohoto dokumentu (jakož i jiných podkladů ze stejného balíku) byl odvolací orgán schopen 
zrekonstruovat (reprodukovat) postup Ústavu při výpočtu dánské ceny výrobce přípravku 
MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML. Žádné porušení § 68 odst. 3 správního řádu 
stran využití podkladu sdělení dánské agentury 2011 zde odvolací orgán neshledal. 
 
Podle § 2 odst. 1 správního řádu platí, že „Správní orgán postupuje v souladu se zákony 
a ostatními právními předpisy“. Například § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
pojednává o zjištěné ceně výrobce, § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. se zabývá Ústavem 
shromážděnými cenovými referencemi. Z uvedeného je zjevné, že je Ústav platnými 
právními předpisy zmocněn, aby zjišťoval (a využíval) různé cenové relace. Není vyloučeno, 
aby Ústav coby důkazního prostředku využil například i sdělení dánské agentury 2011. 
Žádný právní předpis Ústavu explicitně ani implicitně nezapovídá možnost využití podkladu 
sdělení dánské agentury 2011 pro účely zjišťování zahraničních (dánských) cen výrobce. 
Odvolací orgán v tomto ohledu nespatřuje žádné porušení § 2 odst. 1 správního řádu. 
 
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy platí, že „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen 
v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“. Podobně podle článku 2 odst. 2 
Listiny platí, že „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, 
a to způsobem, který zákon stanoví“. Odvolací orgán neshledal, že by Ústav při zjišťování 
zahraničních cen výrobce za využití podkladu sdělení dánské agentury 2011 uplatnil státní 
moc v zákonem nepředpokládaných případech, mimo zákonné meze či způsobem, jež zákon 
nestanoví (v konkrétním případě zejména zákon o veřejném zdravotním pojištění). Porušení 
ústavněprávní zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 
odst. 2 Listiny) zde odvolací orgán neseznal. 
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Argumentaci odvolatele stran nepravdivosti informací o průměrné 6,5% marži 
dánského distributora tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že když Ústav při svém rozhodování jednak 
nezjistil zákonem požadované údaje a jednak vycházel z vědomě nepravdivého důkazu 
(označeného jako sdělení zahraničního úřadu, přičemž je Ústavu prokazatelně známo, že 
tento zahraniční úřad informací obsaženou v tomto sdělení vůbec nedisponuje a nemá 
možnost ji zjistit), a k vyvrácení takového „důkazu“ následně požadoval „protidůkaz“, porušil 
tím rovněž právo odvolatele na spravedlivý proces, na transparentnost řízení a na možnost 
účinně hájit svá práva, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. klade na Ústav břímě zjišťování 
zahraničních cen výrobce. Této zákonné povinnosti Ústav dostál, čehož je důkazem 
například spisový podklad pro základní úhradu, obsahující veškeré relevantní Ústavem 
zjištěné zahraniční ceny výrobce (včetně dopočítávaných cen výrobce za současného využití 
zahraničních přirážek a marží). Naráží-li odvolatel na otázku zjišťování zahraničních marží 
a přirážek, i ty Ústav prokazatelně zjišťoval. Všechny relevantní marže a přirážky 
pro dopočet konkrétních zahraničních cen výrobce jsou uvedeny v metodice přepočtu (která 
je součástí spisu) a podloženy konkrétními spisovými podklady (např. sdělením dánské 
agentury 2011). 
 
Odvolateli se dále nepodařilo prokázat, že by Ústav při svém rozhodování (respektive 
při dopočtu dánské ceny výrobce) vycházel z nepravdivého důkazu, a to dokonce vědomě. 
 
Hovoří-li Ústav například na straně 38 napadeného rozhodnutí o možnosti předložení faktury 
ze strany účastníka řízení za účelem prokázání nesprávnosti v Ústavem zjištěných cenových 
relacích, nečiní tak Ústav nijak rozporně s platnými právními předpisy, nýbrž toliko 
upozorňuje na jeden ze způsobů, kterak mohou účastnící správního řízení prokazovat opak 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Na tom není možno shledávat nic 
protiprávního stran práva odvolatele na spravedlivý proces (všichni účastnící správního 
řízení zde měli možnost prokazovat opak), stran netransparentnosti řízení (předmětné 
správní řízení je veřejné, rozhodné podklady jsou součástí spisu) či stran možnosti účastníků 
správního řízení účinně hájit svá práva (účastnící měli mimo jiné možnost předkládat důkazy, 
činit návrhy, vyjadřovat se k různým okolnostem ve spisu či podat odvolání proti 
napadenému rozhodnutí apod.). 
 
Argumentaci odvolatele ohledně nezjištění zákonem požadovaných údajů a vycházení 
z nepravdivého důkazu tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že napadené rozhodnutí dále porušuje také 
ústavně zaručené právo odvolatele na podnikání podle čl. 26 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 31, 
čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny a je způsobilé vyvolat mu škodu, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
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V souladu s čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny platí, že „Každý má právo na svobodnou volbu povolání 
a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“, resp. že 
„Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností“. 
Vzhledem k tomu, že Ústav napadeným rozhodnutí stanovil předmětným přípravkům – čili 
přípravkům, jejichž držitelem rozhodnutí o registraci je odvolatel a na jejichž obchodování 
na českém trhu má odvolatel svůj podnikatelský zájem – výše a podmínky úhrady v souladu 
s platnými právními předpisy, nedošlo zde k žádnému porušení čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny. 
 
V souladu s čl. 31 Listiny platí, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají 
na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky 
za podmínek, které stanoví zákon“. Vzhledem k tomu, že plně hrazení zástupci ze skupiny 
č. 117 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zde byli zajištěni i bez potřeby zásahu Ústavu 
v rámci předmětného správního řízení, nedošlo zde k žádnému porušení čl. 31 Listiny. 
 
Ve vztahu ke čl. 26 a 31 Listiny lze také dodat, že podmínky realizace práv v těchto 
ustanoveních uvedených jsou vytyčeny zákonem a teprve skrze zákonnou úpravu se lze 
v odpovídajících mezích těchto práv domáhat (srov. čl. 41 odst. 1 Listiny). Odvolatelovo 
ústavně garantované právo podnikat tedy nelze chápat jako bezprostřední a ničím 
neomezený právní nárok. Jakkoli musí být podle čl. 4 odst. 4 Listiny při aplikaci zákonných 
ustanovení vytyčujících meze základních práv a svobod šetřena jejich podstata a smysl, 
odvolací orgán ani v nejmenším neshledal, že by se Ústav svým postupem dotkl samotné 
podstaty odvolatelova práva na podnikání. 
 
V souladu s čl. 3 odst. 1 Listiny platí, že „Základní práva a svobody se zaručují všem 
bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“. Vzhledem k tomu, že Ústavem 
v napadeném rozhodnutí stanovené výše a podmínky úhrady předmětných přípravků 
nenasvědčují existenci žádných arbitrárních rozdílů v přístupu Ústavu (tím méně pak rozdílů 
souvisejících s příslušností odvolatele k určité skupině či jeho postavením), nespatřuje zde 
odvolací orgán ani žádného rozporu s tímto ustanovením. Za daných okolností by bylo 
přistupováno k jakémukoli účastníkovi řízení právě tak, jako zde bylo přistoupeno 
k odvolateli. 
 
V souladu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny platí, že „Zákonná omezení základních práv a svobod 
musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky“, resp. že 
„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 
podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které 
byla stanovena“. Jak bylo nastíněno již výše, ani v tomto ohledu odvolací orgán žádné vady 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí neshledal. Odvolacímu orgánu se nejeví, že by 
zde Ústav ve vztahu k právům a svobodám odvolatele jednal odchylně, než jak obvykle 
jedná ve vztahu k jiným účastníkům správních řízení či v jiných správních řízeních, nebo že 
by zneužíval zákonných omezení v neprospěch odvolatele či kohokoliv jiného, v rozporu 
s jejich účely. 
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Argumentaci odvolatele stran porušování jmenovaných ustanovení Listiny tak nelze 
přisvědčit. 
 
Odvolací námitka č. 1 je nedůvodná. 
 
2. 
Odvolatel v námitce č. 2 namítá, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v řízení, v němž se 
Ústav vůbec nevypořádal se zásadní námitkou, že jediným důvodem, proč je v posuzované 
skupině zajištěn plně hrazený léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML 
(MFC 30 616,55 Kč, UHR1 30 953,40 Kč), na jehož plnou úhradu přitom Ústav odkazuje, je 
právě to, že tento přípravek má významně vyšší úhradu, než jakou Ústav stanovil 
napadeným rozhodnutím léčivým přípravkům, které obsahují tutéž léčivou látku rituximab 
(L01XC02) a jsou terapeuticky zaměnitelné. 
 
Jediným důvodem, proč je léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML plně 
hrazený, je dle názoru odvolatele zcela nedůvodně odlišná výše jeho úhrady ve srovnání 
s výší úhrady přípravků zařazených do předmětného správního řízení, ačkoliv tyto přípravky 
obsahují tutéž léčivou látku a jsou terapeuticky zaměnitelné. Tento postup Ústavu nastoluje 
očima odvolatele stav, kdy v důsledku zcela nedůvodných rozdílů dochází nejen k přímému 
porušení věty třetí § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ale rovněž ke zcela nedůvodné 
diskriminaci mezi držiteli registrace jednotlivých terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků obsahujících tutéž léčivou látku. Stejně tak jde o postup rozporný se závěry, které 
přijal Ústavní soud v nálezu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. 
 
Postup Ústavu dle názoru odvolatele hrubým způsobem porušuje povinnost zajistit prostředí 
pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zabezpečující rovnost podmínek soutěže 
v tržním prostředí. Ústav totiž zcela nedůvodně zvýhodňuje léčivý přípravek RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML, pokud jde o výši jeho úhrady, resp. znevýhodňuje léčivý 
přípravek MABTHERA. Odvolatel konstatuje, že v průběhu řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, upozorňoval, že v hloubkové revizi je třeba stanovit základní úhradu 
v souladu se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 43/17 
a sp. zn. III. ÚS 2332/16. Základní úhrada má být v tomto duchu stanovena tak, aby zajistila 
plnou úhradu některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků. Odvolatel v této souvislosti 
upozorňoval též na povinnost stanovit všem terapeuticky zaměnitelným přípravkům rovným 
a nediskriminačním přístupem úhradu odpovídající takto stanovené základní úhradě. 
 
Navzdory výše uvedenému Ústav dle odvolatele takto postupovat výslovně odmítl a základní 
úhradu stanovil napadeným rozhodnutím v takové výši, která nezajistí plnou úhradu žádného 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků. Ústav tak učinil s tím, že v posuzované skupině je 
zajištěn plně hrazený léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (MFC 30 
616,55 Kč, UHR1 30 953,40 Kč). Odvolatel poukazuje na okolnost, že Ústav veškeré 
související námitky odmítl s tímto odůvodněním: „Ústav k této námitce opětovně uvádí, to co 
již uvedl v reakci na vyjádření účastníka Roche ze dne 2. 7. 2019 v bodě 2) a 3) a sice, že 
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pro stanovení základní úhrady jako referenční přípravek byl vybrán léčivý přípravek 
RIXATHON 100 MG, přičemž zákon o veřejném zdravotním pojištění pro výběr referenčního 
přípravku stanovuje kritérium, aby takový přípravek byl v zásadě terapeuticky zaměnitelný 
s léčivými přípravky zařazenými do posuzované referenční skupiny, a nevyžaduje, aby 
na referenční přípravek bylo zároveň vedeno správní řízení, a že k žádnému tvrzenému 
rozporu s judikaturou Ústavního soudu tak nedochází, když i ve zmiňovaném nálezu 
Ústavního soudu III. ÚS 2332/16 je uzavřeno, že ‚Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění 
má být plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně 
konformně interpretovat tak, že musí být zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou 
terapeuticky zaměnitelné, takže přitom nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi 
různými skupinami pacientů. Jiný postup je v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny‘.“ 
 
Odvolatel s výše uvedeným odůvodněním nesouhlasí a opět akcentuje skutečnost, že 
postup Ústavu nastoluje stav, kdy v důsledku zcela nedůvodných rozdílů ve výši úhrady 
dojde nejen k přímému porušení zákona č. 48/1997 Sb., ale rovněž ke zřejmému a hrubému 
porušení rovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí a zcela nedůvodné diskriminaci mezi 
držiteli registrace jednotlivých terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků obsahujících 
tutéž léčivou látku, jakož i ke zřejmému rozporu se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezu 
ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. 
 
Odvolatel opakovaně zdůrazňuje, že postup Ústavu zcela nedůvodně zvýhodňuje léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (ačkoliv není nejméně nákladný), 
pokud jde o výši jeho úhrady, a právě toto zvýhodnění je jediným důvodem, proč je plně 
hrazený. Odvolatel v tomto ohledu v plném rozsahu odkazuje na svá vyjádření v průběhu 
řízení a shrnuje základní skutečnosti, v nichž spatřuje nezákonnost a protiústavnost tohoto 
postupu Ústavu. 
 
V tomto kontextu zaprvé odvolatel uvádí, že postup Ústavu odporuje větě třetí § 39c odst. 1 
zákona č. 48/1997 Sb., kdy podle tohoto ustanovení je základní úhradou úhrada 
pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích 
a je shodná pro celou referenční skupinu. Z uvedeného dle názoru odvolatele vyplývá, že 
základní úhrada je shodná pro celou referenční skupinu, tedy pro všechny léčivé přípravky 
náležející do dané referenční skupiny. Toto ustanovení tak z pohledu odvolatele předpokládá 
shodnou výši úhrady bez nedůvodných rozdílů. Odvolateli nedává žádný smysl, aby pouze 
a jedině v důsledku toho, že léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML má 
úhradu významně vyšší, než odpovídá základní úhradě léčivé látky rituximab, stanovené 
v této předmětné revizi, byl plně hrazen. Dle názoru odvolatele tím dochází ke stavu, kdy 
základní úhrada není shodná pro celou referenční skupinu, ale naopak léčivý přípravek 
RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML má úhradu významně vyšší. 
 
Zadruhé odvolatel uvádí, že postup Ústavu má nutně za následek zřejmou nerovnost 
podmínek soutěže v tržním prostředí. Odvolatel v této souvislosti důrazně upozorňuje, že 
Ústavní soud v nálezu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, mimo jiné výslovně 
uvedl: „Z ochranné funkce základních práv a svobod v této oblasti proto též plynou pozitivní 
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závazky státu zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující rovnost 
podmínek soutěže v tržním prostředí. To se týká i soutěže při plnění podmínek pro zařazení 
léčiv podle pravidel § 39c zákona o veřejném zdravotním pojištění (…)“ 
 
Z výše citovaného závěru Ústavního soudu dle názoru odvolatele jednoznačně vyplývá, že je 
povinností Ústavu zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující 
rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí, což se týká i soutěže při plnění podmínek 
pro zařazení léčiv podle pravidel § 39c zákona č. 48/1997 Sb. Pohledem odvolatele z této 
povinnosti rovněž plyne povinnost stanovit všem léčivým přípravkům, které (zcela shodně) 
náleží do téže skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, shodnou výši úhrady, 
a zabránit tak zcela nedůvodným rozdílům ve výši jejich úhrady. 
 
Takové nedůvodné a diskriminační rozdíly ve výši úhrady léčivých přípravků, které obsahují 
shodnou léčivou látku, dle názoru odvolatele zjevně a zásadně porušují rovnost podmínek 
soutěže v tržním prostředí. Přitom zákon č. 48/1997 Sb. výslovně předpokládá, a to jak 
v § 39l odst. 4, tak ve větě třetí § 39c odst. 1, postup vedoucí ke shodné výši základní úhrady 
pro celou referenční skupinu, zabraňující nedůvodným rozdílům ve výši úhrady terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků. 
 
Odvolatel opakuje, že je zcela nepřijatelné, aby Ústav postupoval tak, že základní úhradu 
v revizi stanoví v takové výši, která nezajistí plnou úhradu žádného z terapeuticky 
zaměnitelných přípravků, načež tento postup odůvodní tím, že jeden z přípravků 
(RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML) má úhradu významně vyšší, než odpovídá této 
výši základní úhrady, a jen proto je plně hrazen. Pokud by totiž byla léčivému přípravku 
RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena úhrada jako jiným přípravkům 
obsahujícím rituximab (tj. úhrada odpovídající základní úhradě), a nedošlo by tedy ke zcela 
nedůvodným rozdílům a nedůvodné diskriminaci ostatních přípravků (tj. úhrada by byla 
stanovena v souladu s větou třetí § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), nebyl by tento 
přípravek dle názoru odvolatele plně hrazeným, a tím by nebyl splněn požadavek na plnou 
úhradu některého z přípravků ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel je i nadále přesvědčen, že postup Ústavu představuje zřejmé porušení rovnosti 
podmínek soutěže v tržním prostředí, neboť v důsledku tohoto postupu vzniknou zcela 
nedůvodné rozdíly, když léčivé přípravky, které (zcela shodně) náleží do téže skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, budou mít odlišnou výši úhrady. Kroky 
Ústavu dle odvolatele zcela nedůvodně zvýhodňují léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF 
CNC SOL 1X50ML (ačkoliv není nejméně nákladný), pokud jde o výši jeho úhrady, přičemž 
právě toto zvýhodnění je jediným důvodem, proč je plně hrazený. 
 
Odvolatel dále znovu poukazuje na skutečnost, že, jak již podrobně vysvětlil v průběhu 
řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, bylo povinností Ústavu hloubkovou 
revizi provádět ve společném řízení pro celou referenční skupinu (tj. pro celou skupinu 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků), neboť tato zásada je výslovně stanovena 
v § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Stejně tak bylo povinností Ústavu všem terapeuticky 
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zaměnitelným přípravkům stanovit rovným a nediskriminačním přístupem úhradu 
odpovídající základní úhradě, a to v souladu se závěry, které přijal Ústavní soud v nálezech 
ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 a ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, 
tj. takovým způsobem, aby tato nově stanovovaná základní úhrada zajistila plně hrazený 
léčivý přípravek, který je zaměnitelný. 
 
Odvolatel opakovaně zdůrazňuje, že tím, že namísto splnění těchto povinností Ústav 
postupoval tak, že základní úhradu stanovil ve výši, která sama o sobě nezajistí žádný plně 
hrazený léčivý přípravek, který je zaměnitelný, a tento svůj postup odůvodnil tím, že léčivý 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML je plně hrazen (který má však úhradu 
významně vyšší, než odpovídá této Ústavem nově stanovené úhradě, a pouze a jenom proto 
je plně hrazen, ačkoliv dokonce ani není nejméně nákladný), vyvolal dle názoru odvolatele 
zjevně nedůvodné rozdíly, které hrubě porušují rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí. 
Toto porušení rovnosti podmínek je dne názoru odvolatele o to více nepřijatelné, když sám 
zákon nejenže výslovně uvádí požadavek (v § 39l odst. 4), aby hloubková revize byla 
skutečně vedena se všemi léčivými přípravky, náležejícími do dané referenční skupiny, 
a byla tak zajištěna shodná výše jejich úhrady bez nedůvodných rozdílů, ale také k dosažení 
tohoto cíle dokonce obsahuje speciální procesní ustanovení. 
 
Odvolatel závěrem k tomuto bodu znovu výslovně upozorňuje, že postup Ústavu, který zcela 
nedůvodně zvýhodňuje léčivý přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML 
(přestože dokonce ani není nejméně nákladný), když na něj odkazuje jako na plně hrazený, 
ačkoliv jediným důvodem této plné úhrady je jeho stávající úhrada, která je významně vyšší, 
než jakou stanovuje jiným terapeuticky zaměnitelným přípravkům obsahujícím rituximab, 
představuje zřejmé porušení ústavně zaručených základních práv a svobod odvolatele. 
Konkrétně odvolatel poukazuje na rozpor s právem na podnikání podle čl. 26 odst. 1 a 2 
ve spojení s čl. 31, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 2 odvolatele následující 
 
Ačkoliv odvolatel i v rámci své odvolací námitky č. 2 volí vskutku mimořádně obsáhlou 
a veskrze obtížně uchopitelnou argumentaci, dle odvolacího orgánu v zásadě cílí na téže 
okolnosti, jež namítal v rámci úvodní části své odvolací námitky č. 1. Odvolací orgán má 
za to, že vše podstatné již k této argumentaci uvedl právě v rámci vypořádání úvodní části 
odvolací námitky č. 1 odvolatele, pročež zde tedy na toto své vypořádání nyní pouze 
odkazuje. 
 
Zcela na okraj lze poznamenat, že podstatně racionálnější by se ministerstvu jevila ze strany 
odvolatele stručná, jasná, výstižná a neopakující se argumentace. Okolnost, že zde odvolatel 
zvolil argumentaci obšírnou, strukturně složitou a neustále se opakující, mu nicméně 
odvolací orgán samozřejmě nepřičítá jakkoliv k tíži. 
 
Z důvodů uvedených ve vypořádání námitky č. 1 odvolací orgán dospěl k závěru, že odvolací 
námitka č. 2 je nedůvodná. 
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3. 
Odvolatel v námitce č. 3 – v souvislosti se skutečnostmi uvedenými shora v odvolací 
námitce č. 2 – výslovně upozorňuje, že pokud by byla léčivému přípravku RIXATHON 
500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena stejná úhrada jako jiným přípravkům obsahujícím 
rituximab (tj. úhrada odpovídající shodné základní úhradě, stanovené napadeným 
rozhodnutím, jak požaduje věta třetí § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), a nedošlo by tedy 
ke zcela nedůvodným rozdílům a nedůvodné diskriminaci ostatních přípravků, nebyl by tento 
přípravek plně hrazeným, pročež by nebyl splněn požadavek na plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Dle odvolatele je proto zjevně nesprávné, že právě na stávající úhradu tohoto přípravku, 
která vůbec neodpovídá jím stanovované základní úhradě, Ústav v napadeném rozhodnutí 
odkazuje. Odvolatel i v tomto ohledu v plném rozsahu odkazuje na svá vyjádření v průběhu 
řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, a zde pouze dodává, že 
argumentace Ústavu je o to více nelogická ve světle skutečnosti, že léčivý přípravek 
dokonce ani není nejméně nákladný. Odvolatel nevidí důvod, aby RIXATHON 500MG INF 
CNC SOL 1X50ML byl plně hrazen, zatímco léčivý přípravek MABTHERA plně hrazen není. 
 
K odvolací námitce č. 3 uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ani zde nepřináší argumentace odvolatele nic nového a nic zásadního, co by změnilo názor 
odvolacího orgánu na správnost a zákonnost postupu Ústavu a napadeného rozhodnutí, jak 
odvolací orgán osvětlil v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1 odvolatele. Na tomto místě 
proto odvolací orgán rovněž odkazuje na své vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 3 je nedůvodná, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny 
v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
4. 
Odvolatel v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odvolacích námitkách č. 2 a 3 
upozorňuje, že nelogičnost, nesprávnost a nezákonnost postupu Ústavu je zřejmá i z jeho 
argumentace v napadeném rozhodnutí, kde Ústav uvádí: „Ústav zde poznamenává, že 
v souladu s ustanovením § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je povinen 
zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, u kterých 
stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, nebo které mají podmínky úhrady 
neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v revizním řízení.“ 
 
Odvolatel v této souvislosti nejprve znovu opakuje, že pokud by byla léčivému přípravku 
RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML stanovena stejná úhrada jako jiným přípravkům 
obsahujícím rituximab (tj. úhrada odpovídající základní úhradě, stanovené napadeným 
rozhodnutím), nebyl by tento přípravek plně hrazeným, pročež by nebyl splněn požadavek 
na plnou úhradu některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 zákona 
č. 48/1997 Sb. Argumentaci Ústavu v napadeném rozhodnutí pokládá odvolatel i nadále 
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za vnitřně rozpornou, neboť zde Ústav odkazuje na (stávající) plnou úhradu léčivého 
přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, přičemž stanovuje základní úhradu 
tak, že tato nezajistí plnou úhradu žádného ze zaměnitelných přípravků, ačkoli Ústav 
současně argumentuje tím, že je (v souladu s § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění) povinen zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých 
přípravků, u kterých stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě. 
 
Tím, že je Ústav povinen takto postupovat, však nastane stav, kdy nebude žádný 
ze zaměnitelných přípravků plně hrazen (ani RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML), 
a nebude tak naplněn požadavek na plnou úhradu, jak jej vymezil Ústavní soud v nálezech 
ze dne 17.4.2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, a ze dne 29.1.2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17. 
 
Odvolatel pokládá za zjevně nelogický přístup Ústavu, kdy Ústav sám přiznává, že je 
povinen následně po předmětné revizi zahájit individuální řízení, jehož bezprostředním 
výsledkem bude stav, kdy přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (ani žádný 
jiný terapeuticky zaměnitelný) plně hrazen nebude, přičemž právě na tento přípravek 
v předmětné revizi odkazuje s tím, že je plně hrazen, a tedy zajišťuje soulad s nálezy 
Ústavního soudu. Také z tohoto důvodu je dle názoru odvolatele zjevně nesprávné, že právě 
na stávající úhradu přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, která vůbec 
neodpovídá jím stanovované základní úhradě, Ústav v napadeném rozhodnutí odkazuje jako 
na přípravek plně hrazený. 
 
Odvolatel upozorňuje, že nelogičnost, nesprávnost a nezákonnost postupu Ústavu je zřejmá 
i z jeho další argumentace v napadeném rozhodnutí. Ústav námitky, že ani léčivý přípravek, 
podle kterého Ústav stanovil výši základní úhrady celé skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky rituximab (RIXATHON 100MG INF CNC 
SOL 2X10ML), ani léčivý přípravek, na nějž Ústav odkazuje s ohledem na zajištění plné 
úhrady (RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML), nejsou zařazeny do revizního řízení, 
pročež postup Ústavu porušuje povinnost zajistit prostředí pro podnikání a jinou 
hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí ve smyslu 
shora citovaného závěru Ústavního soudu, uvedeného v nálezu ze dne 17. dubna 2018, 
sp. zn. III. ÚS 2332/16, odmítl s touto argumentací (str. 78): „Ústav zde poznamenává, že 
v souladu s ustanovením § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je povinen 
zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, u kterých 
stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, nebo které mají podmínky úhrady 
neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v revizním řízení.“ 
 
Odvolatel podotýká, že Ústav v napadeném rozhodnutí argumentuje tím, že neporušuje 
povinnost zajistit prostředí pro podnikání a jinou hospodářskou činnost zajišťující rovnost 
podmínek soutěže v tržním prostředí ve smyslu shora citovaného závěru Ústavního soudu, 
uvedeného v bodě 38 nálezu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, neboť je 
v souladu s § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění povinen zahájit řízení 
o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, u kterých stanovená 
výše úhrady neodpovídá základní úhradě. Přitom na stávající úhradu přípravku RIXATHON 
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500MG INF CNC SOL 1X50ML, která vůbec neodpovídá jím stanovované základní úhradě, 
Ústav v napadeném rozhodnutí odkazuje, když tvrdí, že postupoval v souladu s nálezem 
Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16 (konkrétně se závěrem 
uvedeném v bodě 47). Odvolatel v tomto duchu shledává argumentaci Ústavu vnitřně 
rozpornou. 
 
Jak již odvolatel upozorňoval v průběhu řízení před vydáním napadeného rozhodnutí, 
Ústavní soud v nálezu ze dne 17.4.2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, dospěl i k tomuto závěru: 
„47. Ústavnímu soudu nezbývá, než shledat, že výklad zákona, který umožňuje dojít 
k závěru, že určitý léčivý přípravek nemá být plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
(v řešeném případě léčivý přípravek proti karcinomu prostaty) pouze z důvodu, že již existuje 
plně hrazený léčivý přípravek, který slouží k léčbě zcela jiné nemoci (v řešeném případě 
léčivý přípravek proti karcinomu prsu) jiné omezené a vymezené skupiny pacientů a který 
objektivně nemůže být užíván jinými pacienty, než právě pacienty trpící předmětnou nemocí 
(není tedy léčivým přípravkem terapeuticky zaměnitelným), zasahuje do samotné podstaty 
a smyslu ústavně zaručeného základního práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny. 
Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být plně hrazen nejméně jeden léčivý 
přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně konformně interpretovat tak, že musí být 
zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, takže přitom 
nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi různými skupinami pacientů. Jiný postup je 
v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny.“ 
 
Odvolatel připomíná, že obdobný závěr Ústavní soud vyslovil též v nálezu ze dne 29.1.2019, 
sp. zn. Pl. ÚS 43/17: 
„51. Použití citovaného ustanovení (§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. – pozn. odvolacího 
orgánu) přichází v úvahu až poté, co je známa výše úhrady stanovená dle § 39b až 39e 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, kam spadá i určení základní úhrady dle 
§ 39c odst. 2 písm. a) daného zákona. Lze proto konstatovat, že § 39c odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění navazuje na předchozí určení úhrady dle § 39b až 39e, 
kterou za stanovených podmínek přikazuje modifikovat. Při naplnění hypotézy uvedené 
v § 39c odst. 5 větě první zákona o veřejném zdravotním pojištění je nutno upravit výši 
úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých 
přípravků byl plně hrazen. O naplnění této hypotézy nebylo v řízení před městským soudem 
sporu. Lze se tak zaměřit na dispozici normy v § 39b odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
a zejména zde užitému pojmu ‚skupina posuzovaných léčivých přípravků‘, mezi nimiž se 
vybírá ten, který bude plně hrazen. Na zmíněný pojem je z ústavního hlediska třeba klást 
přinejmenším 1) požadavek na to, aby do této skupiny spadaly jen terapeuticky zaměnitelné 
přípravky a 2) negativní požadavek spočívající v tom, aby do skupiny léčivých přípravků, 
z nichž se vybírá plně hrazený přípravek, nespadaly léčivé přípravky, u nichž je reálný 
předpoklad, že nebudou fakticky dostupné na trhu v České republice. 
 
52. U požadavku na terapeutickou zaměnitelnost nutno poukázat na nález ze dne 
17. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16, bod 47. Ústavní soud zde shledal, že zákonné pravidlo, 
dle něhož má být z veřejného pojištění plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité 
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skupiny léků, je třeba ústavně konformně vykládat tak, že musí být zohledňovány pouze 
léčivé přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, aby nedocházelo k neodůvodněnému 
rozlišování mezi různými skupinami pacientů. Jiný postup by byl v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 
Listiny.“ 
 
Odvolatel konstatuje, že sám Ústav ostatně tvrdí, že „(...) k žádnému tvrzenému rozporu 
s judikaturou Ústavního soudu tak nedochází, když i ve zmiňovaném nálezu Ústavního 
soudu III. ÚS 2332/16 je uzavřeno, že ‚Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být 
plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně 
konformně interpretovat tak, že musí být zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou 
terapeuticky zaměnitelné, takže přitom nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi 
různými skupinami pacientů. Jiný postup je v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny‘”. 
 
„I sám Ústav tak dle odvolatele v napadeném rozhodnutí výslovně přiznává, že je nutno 
zajistit plnou úhradu přípravku zaměnitelného, a odkazuje přitom na stávající úhradu 
přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML. Přitom tato stávající výše úhrady 
přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, která je jediným důvodem jeho plné 
úhrady, vůbec neodpovídá jím nově stanovené základní úhradě. Pokud tedy Ústav současně 
argumentuje tím, že je (v souladu s § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění) 
povinen zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých přípravků, 
u kterých stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, přiznává tím, že je povinen 
následně po předmětné revizi zahájit individuální řízení, jehož výsledkem bude právě to, že 
tento přípravek (stejně jako žádný jiný terapeuticky zaměnitelný) plně hrazen nebude. 
 
Dle názoru odvolatele tudíž nebude naplněn požadavek na plnou úhradu, jak jej vymezil 
Ústavní soud v nálezu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, a v nálezu ze dne 
29. ledna 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17. Je zjevně nelogické, když Ústav sám přiznává, že je 
povinen následně po předmětné revizi zahájit individuální řízení, které nastolí stav, v němž 
přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML (ani žádný jiný terapeuticky 
zaměnitelný) plně hrazen nebude, a přitom právě na tento přípravek Ústav v předmětné 
revizi odkazuje s tím, že je plně hrazen, a tedy zajišťuje soulad s nálezy Ústavního soudu. 
 
Odvolatel k tomuto bodu závěrem zdůrazňuje, že i s ohledem na § 39i odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. bylo třeba stanovit základní úhradu tak, aby tato (nově v revizi stanovovaná) 
základní úhrada zajistila plně hrazený léčivý přípravek, který je zaměnitelný. Pouze pokud je 
základní úhrada stanovena takto, je zajištěn soulad se závěry Ústavního soudu i v případě, 
je-li následně postupováno dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K odvolací námitce č. 4 uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ani zde nepřináší argumentace odvolatele nic nového či zásadního, co by změnilo názor 
odvolacího orgánu na správnost či zákonnost postupu Ústavu a napadeného rozhodnutí. 
Odvolací orgán zde opět odkazuje na své vypořádání odvolací námitky č. 1. 
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Odvolací námitka odvolatele č. 4 je nedůvodná, a to z důvodů uvedených ve vypořádání 
námitky č. 1. 
 
5. 
Odvolatel namítá, že se Ústav nevypořádal ani s dalšími požadavky nálezu Ústavního 
soudu, když neověřil žádnou ze skutečností týkajících se požadavku, aby do skupiny 
léčivých přípravků, z nichž se vybírá plně hrazený přípravek, nespadaly léčivé přípravky, 
u nichž je reálný předpoklad, že nebudou fakticky dostupné na trhu v České republice. Ústav 
tyto skutečnosti neověřil u léčivého přípravku RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML, 
ačkoliv na něj odkazuje v souvislosti se zajištěním požadavku na plnou úhradu některého 
z terapeuticky zaměnitelných přípravků ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí, že podle str. č. 4 podkladu k základní úhradě měl plně 
hrazený nepředmětný přípravek RIXATHON 500MG za první kvartál roku 2019 asi 7,8% 
podíl na českém trhu mezi přípravky s obsahem léčivé látky rituximab. To bylo sice méně 
než v případě předmětných přípravků, nicméně v žádném případě nelze o 7,8% podílu 
na trhu pro danou léčivou látku tvrdit, že se jedná o podíl nevýznamný či jinak marginální – je 
to například více než dvojnásobná hodnota ve srovnání s limitem dostupnosti definovaným 
v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (alespoň 3 %). 
 
Reálný významný podíl na trhu u konkurenčních přípravků si ostatně patrně dobře 
uvědomuje i sám odvolatel, když ve své odvolací argumentaci jinde pojednává o diskriminaci 
své osoby. Autorem podkladu k základní úhradě je Ústav – jedná se o podklad, který Ústav 
sám vytvořil a z moci úřední jej založil do předmětného spisu. Z tohoto podkladu je patrné, 
že se Ústav otázkou dostupnosti plně hrazeného nepředmětného přípravku RIXATHON 
500MG nejen zabýval (zjišťoval ji), nýbrž že přitom vskutku prokázal, že je dostupnost tohoto 
plně hrazeného přípravku na českém trhu významná a dostačující. 
 
Argumentaci odvolatele stran faktické dostupnosti nepředmětného plně hrazeného přípravku 
RIXATHON 500MG tak nelze přisvědčit. 
 
Odvolací námitka č. 5 odvolatele je nedůvodná. 
 
6. 
Odvolatel spatřuje další vadu postupu Ústavu ve skutečnosti, že napadené rozhodnutí bylo 
vydáno v hloubkové revizi, v níž Ústav postupoval v příkrém rozporu s § 39l odst. 4 zákona 
č. 48/1997 Sb., jakož i s § 39c odst. 1 větou třetí téhož zákona, když revizi neprovedl 
ve společném řízení pro celou referenční skupinu (tj. pro celou skupinu v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků), ačkoliv tento požadavek výslovně vyplývá jak 
z § 39l odst. 4, tak z § 39c odst. 1 věty třetí zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Postup Ústavu, kdy do revize dokonce i v roce 2019 odmítl zařadit některé léčivé přípravky, 
ačkoliv náležejí do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, s odůvodněním, 
že k datu zahájení revize (tj. v roce 2013, tedy před více než 5 lety) nebyly uvedeny 
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v seznamu, je dle názoru odvolatele v rozporu nejen se zákonem, nýbrž též se základními 
zásadami správního řízení, jakož i se závěry Ústavního soudu z nálezu ze dne 
17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16. Takový postup totiž dle odvolatele vede ke zřejmé 
nerovnosti podmínek soutěže v tržním prostředí. 
 
V průběhu řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, odvolatel upozorňoval, 
že do revize nebyly zařazeny některé v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, 
obsahující tutéž léčivou látku, ačkoliv těmto přípravkům byly (a to pravomocným 
a vykonatelným rozhodnutím) stanoveny výše a podmínky úhrady. Jedná se například 
o léčivé přípravky RIXATHON. Odvolatel podotýkal, že ačkoliv Ústav stanovil výši základní 
úhrady celé skupiny podle léčivého přípravku RIXATHON 100MG INF CNC SOL 2X10ML, 
dokonce ani tento přípravek není do hloubkové revize zařazen. Odvolatel v této souvislosti 
také upozorňoval, že ba ani léčivý přípravek, na který Ústav odkazuje v souvislosti 
s povinností zajistit plnou úhradu některého z terapeuticky zaměnitelných přípravků 
ze skupiny č. 117 zákona č. 48/1997 Sb. (tj. RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML), 
není do revize zařazen. V tomto ohledu tak v očích odvolatele dochází k přímému rozporu 
se závěry, které přijal Ústavní soud. Navzdory výše uvedenému Ústav do revize odmítl 
zařadit v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, obsahující tutéž léčivou látku, 
s následujícím odůvodněním: 
„Ústav k tomu uvádí, že hloubkovou revizi vždy zahajuje na referenční skupinu, respektive 
skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s tím, že do referenční 
skupiny zařazuje pouze léčivé přípravky, které ke dni zahájení řízení lze považovat 
za zaměnitelné, a mají úhradu ze zdravotního pojištění, tj. které jsou uvedené v Seznamu 
cen a úhrad. Smyslem revize úhrad je totiž přehodnocení stavu úhrad, zda již z důvodu 
komplexního hodnocení nebo z důvodu dosažení úspor prostředků veřejného zdravotního 
pojištění nebo zajištění plně hrazeného léčivého přípravku dle přílohy č. 2 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Předmět řízení je tak přesně daný, a to k datu zahájení 
správního řízení, a do revize o změně výše a podmínek úhrady nelze zahrnout léčivé 
přípravky, které jednak nelze považovat za zaměnitelné, a které rovněž ke dni zahájení 
řízení nemají stanovenou úhradu, nebo kterým byla stanovena úhrada, v jiném správním 
řízení, až po zahájení daného revizního řízení. K uvedenému se již ve své rozhodovací praxi 
vyjádřilo i ministerstvo zdravotnictví, které konstatovalo, že samotné nezařazení léčivých 
přípravků do revizního správního řízení nezakládá nezákonnost napadeného rozhodnutí ani 
nevede ke zneplatnění celého správního řízení. To však platí pouze v případě, že je ze spisu 
jasně přezkoumatelné, že toto nezařazení nemá na výsledek správního řízení žádný vliv 
(např. pokud ze spisu jasně a přezkoumatelně vyplývá, že cenovou referenci Ústav prováděl 
skutečně se všemi v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky, tedy i s těmi, 
které neposuzoval v předmětném správním řízení). Ústav pro úplnost uvádí, že z dokumentu 
‚FU_rituximab_1q2019_SUKLS209318_2013‘ vloženého do spisové dokumentace k datu 
vydání třetí finální hodnotící zprávy jasně plyne, že cenová reference zahrnuje všechny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelné přípravky s obsahem rituximabu. 
(…) 
Ústav k tomuto uvádí, že pro stanovení základní úhrady jako referenční přípravek byl vybrán 
léčivý přípravek RIXATHON 100 MG, přičemž zákon o veřejném zdravotním pojištění 
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pro výběr referenčního přípravku stanovuje kritérium, aby takový přípravek byl v zásadě 
terapeuticky zaměnitelný s léčivým přípravky zařazenými do posuzované referenční skupiny, 
a nevyžaduje, aby na referenční přípravek bylo zároveň vedeno správní řízení. Ústav zde 
poznamenává, že v souladu s ustanovením § 39i odst. 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění je povinen zahájit řízení o změně stanovené výše a podmínek úhrady těch léčivých 
přípravků, u kterých stanovená výše úhrady neodpovídá základní úhradě, nebo které mají 
podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v revizním řízení. 
(…) 
Ústav k této námitce účastníka Roche konstatuje, že v posuzované skupině je zajištěn plně 
hrazený léčivý přípravek, např. přípravek RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML určený 
k léčbě non-Hodgkinských lymfomů. Pokud by tomu tak nebylo, Ústav by byl v souladu 
s ustanovením 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění povinen základní úhradu 
navýšit, respektive rozhodnutím upravit úhradu tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek 
ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen. K žádnému tvrzenému rozporu 
s judikaturou Ústavního soudu tak nedochází, když i ve zmiňovaném nálezu Ústavního 
soudu III. ÚS 2332/16 je uzavřeno, že ‚Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být 
plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně 
konformně interpretovat tak, že musí být zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou 
terapeuticky zaměnitelné, takže přitom nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi 
různými skupinami pacientů. Jiný postup je v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny‘.“ 
 
Odvolatel se s uvedeným odůvodněním neztotožňuje. Argumentace Ústavu podle odvolatele 
odporuje zákonu, a nadto má za následek zcela nedůvodné rozdíly ve výši úhrady 
jednotlivých léčivých přípravků, které všechny shodně náleží do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků, obsahující tutéž léčivou látku. Neexistoval a neexistuje 
žádný důvod nezahrnout do předmětné revize ty léčivé přípravky, které všechny shodně 
náleží do téže skupiny a které již mají stanovenu úhradu, a odůvodnit to odkazem 
na skutečnost, že k datu zahájení revize (tj. v roce 2013, tedy před více než 5 lety) nebyly 
uvedeny v seznamu. Tento postup Ústavu nutně vede ke zcela nedůvodným rozdílům 
ve výši úhrady, a tím i k nedůvodné diskriminaci mezi jednotlivými přípravky. 
 
Odvolatel k tomu zaprvé uvádí, že postup Ústavu v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, odporuje § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Podle § 39l odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb. se hloubková revize provádí ve společném řízení pro celou referenční 
skupinu. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo 
potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo 
zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize. Citovaný § 39l 
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. tudíž jednoznačně stanoví, že se hloubková revize provádí ve 
společném řízení pro celou referenční skupinu, tedy pro všechny léčivé přípravky náležející 
do dané skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Jedině tak lze předcházet 
vzniku nedůvodných rozdílů ve výši a podmínkách úhrady jednotlivých léčivých přípravků. 
 
Ustanovení § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. nestanoví žádnou výjimku ze zásady vedení 
hloubkové revize ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Tento požadavek, aby 
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hloubková revize byla prováděna ve společném řízení pro celou referenční skupinu (tedy pro 
všechny léčivé přípravky, náležející do dané referenční skupiny), je požadavkem zcela 
zásadním a natolik důležitým, že k jeho splnění zákon dokonce stanoví speciální úpravu 
litispendence. Právě proto, aby bylo za všech okolností možno tento požadavek splnit, 
stanoví zákon výslovně, že hloubkovou revizi lze zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích, 
u kterých je vedeno jiné řízení o stanovení, změně nebo zrušení výše a podmínek úhrady. 
Toto ustanovení tak zajišťuje splnění zásadního zákonného požadavku, aby hloubková 
revize byla skutečně vedena se všemi léčivými přípravky, náležejícími do dané referenční 
skupiny, a byla tak zajištěna shodná výše jejich úhrady bez nedůvodných rozdílů. To se týká 
i přípravků, u kterých je vedeno samostatné řízení o stanovení maximální ceny nebo výše 
a podmínek úhrady. 
 
Tím, že je zde uvedeno i řízení o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, 
zákon výslovně pamatuje i na situace, kdy přípravku dosud nebyla výše (a podmínky) úhrady 
pravomocně stanovena a řízení je teprve vedeno. Pokud by podmínkou pro zařazení 
léčivého přípravku do hloubkové revize byla skutečnost, že tento přípravek má již úhradu 
stanovenu (pravomocným a vykonatelným rozhodnutím), nemohl by zákon výslovně uvádět 
přípravky, u kterých je vedeno řízení o stanovení výše a podmínek úhrady. Řízení 
o stanovení výše a podmínek úhrady je totiž vždy vedeno pouze o těch léčivých přípravcích, 
u kterých dosud nebyla úhrada stanovena; o těch léčivých přípravcích, jimž byla již úhrada 
stanovena, je vedeno řízení o změně výše a podmínek úhrady, nikoliv o stanovení. 
Postrádalo by jakýkoliv smysl, aby zákon výslovně uváděl, že hloubkovou revizi lze 
samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích, u kterých je vedeno řízení 
o stanovení výše a podmínek úhrady (tedy o těch léčivých přípravcích, jimž dosud nebyla 
úhrada stanovena), pokud by hloubkovou revizi bylo možno zahájit pouze u přípravků, 
u kterých již byla úhrada stanovena (tj. u kterých již nabylo vykonatelnosti rozhodnutí, 
vydané právě v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady). 
 
Za popsaných okolností považuje odvolatel postup, kdy Ústav nevede hloubkovou revizi 
se všemi léčivými přípravky náležejícími do dané referenční skupiny, za zcela neobhajitelný, 
postrádající oporu v zákoně a přímo popírající základní principy revizního řízení, tj. aby 
revize byla skutečně vedena se všemi léčivými přípravky, náležejícími do dané referenční 
skupiny, a byla tak zajištěna shodná výše jejich úhrady bez nedůvodných rozdílů. 
 
Zadruhé k tomu odvolatel uvádí, že postup Ústavu v řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, odporuje rovněž § 39c odst. 1 větě třetí zákona č. 48/1997 Sb. 
Podle této věty je základní úhradou úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých 
látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu. Rovněž 
z § 39c odst. 1 věty třetí zákona č. 48/1997 Sb. tak vyplývá, že základní úhrada je shodná 
pro celou referenční skupinu, tedy pro všechny léčivé přípravky, náležející do dané 
referenční skupiny. I toto ustanovení tedy předpokládá shodnou výši úhrady bez 
nedůvodných rozdílů. 
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Uvedený zákonný předpoklad není z pohledu odvolatele naplněn, nejsou-li do revize 
zahrnuty veškeré léčivé přípravky náležející do dané referenční skupiny. Přesně k tomu dle 
odvolatele došlo v předmětném správním řízení. 
 
Odvolatel k tomu zatřetí znovu připomíná, že postup Ústavu v řízení, které předcházelo 
vydání napadeného rozhodnutí, má za následek zřejmou nerovnost podmínek soutěže 
v tržním prostředí, když dokonce i v řízení, které vedlo k vydání rozhodnutí až v roce 2019, 
Ústav odmítl zařadit do revize některé léčivé přípravky, které (zcela shodně) náleží do téže 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, což učinil s odůvodněním, že k datu 
zahájení revize nebyly uvedeny v seznamu. V této souvislosti odvolatel znovu upozorňuje na 
bod 38 nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2018, sp. zn. III. ÚS 2332/16, v němž je 
jednoznačně uvedeno, že je povinností Ústavu zajistit prostředí pro podnikání a jinou 
hospodářskou činnost zajišťující rovnost podmínek soutěže v tržním prostředí. To se týká 
i soutěže při plnění podmínek pro zařazení léčiv podle pravidel § 39c zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Z uvedeného dle odvolatele vyplývá povinnost Ústavu stanovit všem léčivým přípravkům, 
které náleží do téže skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, shodnou výši 
úhrady. Právě takový postup přitom zákon č. 48/1997 Sb. výslovně předpokládá, a to jak v 
§ 39l odst. 4, tak v § 39c odst. 1 větě třetí, do nichž je promítnut princip shodné výše 
základní úhrady pro celou referenční skupinu. V řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, se Ústav zásadně odchýlil od postupu předpokládaného zákonem. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 6 následující. 
 
Ani zde nepřináší argumentace odvolatele nic nového či zásadního, co by změnilo názor 
odvolacího orgánu na správnost a zákonnost postupu Ústavu a napadeného rozhodnutí, jejž 
odvolací orgán zaujal v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1. Také zde proto odvolací 
orgán odkazuje na své vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 6 je nedůvodná, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny 
již v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
7. 
Odvolatel namítá, že postup Ústavu a jeho argumentace v napadeném rozhodnutí je 
v příkrém rozporu se závěry vyplývajícími z judikatury Městského soudu v Praze (z rozsudku 
ze dne 6. dubna 2018, č. j. 5 Ad 23/2014 - 79-84) a Nejvyššího správního soudu (z rozsudku 
ze dne 25. října 2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61-66). 
 
Ústav nezjistil přítomnost jednotlivých léčivých přípravků na trhu ve státech Evropské unie, 
ačkoliv toto zjištění je jeho povinností, neboť pro naplnění účelu zákona může mít význam 
toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, 
nikoli z cen virtuálních. Celý postup Ústavu při stanovení základní úhrady pokládá odvolatel 
za nepřezkoumatelný, neboť při dílčím výpočtu dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. Ústav postupoval chybně. Postup Ústavu při stanovení základní úhrady je 



 

 

Str. 55 z 77 

 

založen na absurdním tvrzení, že zatímco při procesu stanovení maximální ceny může mít 
význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován, nikoli z cen virtuálních, při procesu stanovení výše základní úhrady má význam 
i výpočet z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec není obchodován. Tento závěr je nejen 
zjevně nelogický, avšak nemá ani žádnou oporu v zákoně, a ani v judikatuře. 
 
Odvolateli se jeví zřejmým, že pokud soud konstatuje, že „skutečnost, že léčivý přípravek má 
v určité zemi stanovenou cenu, neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu. (...) 
Jinými slovy, stanovení ceny příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze 
považovat za dostatečný podklad pro závěr, že je v této zemi aktuálně obchodován“, pak 
tento závěr platí obecně pro použití zahraničních cenových referencí, přičemž je zcela 
nerozhodné, zda jde o jejich použití pro účely výpočtu maximální ceny, nebo pro účely 
výpočtu úhrady. 
 
Odvolateli nedává vůbec žádný smysl, aby při procesu stanovení maximální ceny nebylo 
možno využít virtuálních cen, ale pouze cen reálných, zatímco při procesu stanovení výše 
úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které daný léčivý přípravek v určité zemi 
obchodován vůbec není. Ze samotného smyslu a účelu celého systému stanovování 
základní úhrady na základě vnější cenové reference je zřejmé, že pro naplnění účelu zákona 
může mít význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován, nikoli z cen virtuálních. Odporuje účelu zákona stanovovat základní úhradu 
na základě cen virtuálních, za něž není přípravek v dané zemi reálně obchodován. 
 
V důsledku toho, že Ústav přítomnost léčivých přípravků na trhu ve státech Evropské unie 
vůbec nezjišťoval, je celé stanovení základní úhrady nepřezkoumatelné, neboť není zřejmé, 
zda výpočet základní úhrady je proveden z cen reálných, anebo z cen virtuálních, za něž 
přípravek vůbec není obchodován. V průběhu řízení, které předcházelo vydání napadeného 
rozhodnutí, odvolatel upozorňoval, že pro naplnění účelu zákona č. 48/1997 Sb. může mít 
význam toliko výpočet jak maximální ceny, tak základní úhrady provedený z cen (cenových 
referencí) v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen virtuálních. 
Odvolatel v této souvislosti upozorňoval na závěry vyplývající z judikatury Městského soudu 
v Praze (z rozsudku ze dne 6.4.2018, č. j. 5 Ad 23/2014- 79-84) a Nejvyššího správního 
soudu (z rozsudku ze dne 25.10.2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61-66).  
 
Odvolatel opakuje, že by nedávalo by vůbec žádný smysl, aby přítomnost na trhu v dané 
zemi podmiňovala použití cenové reference při stanovení maximální ceny, ne však 
při stanovení základní úhrady. I výpočet základní úhrady musí být proveden z cen reálných, 
nikoliv virtuálních, za něž přípravek vůbec není obchodován. Je proto zcela nezbytné, aby 
Ústav zjistil přítomnost jednotlivých léčivých přípravků na trhu v těch zemích Evropské unie, 
z nichž použije cenové reference. 
 
Ústav související námitku odmítl v napadeném rozhodnutí s následujícím odůvodněním: 
„K tomu Ústav uvádí, že předmětné správní řízení je z hlediska jeho předmětu řízením 
o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, ve kterém má být základní úhrada 
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léčivé látky rituximab stanovena dle ustanovení 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2018, 
č. j. 5 Ad 23/2014-79-84 se zaobírá výkladem a postupem Ústavu při aplikace ustanovení 
§ 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dle tohoto ustanovení, tedy 
při procesu stanovení maximální ceny, je stanovena pro posuzovaný léčivý přípravek 
podmínka přítomnosti na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše a právě touto 
podmínkou se zabývá a dovozuje určité povinnosti Ústavu správní soud. Ze zákona 
o veřejném zdravotním pojištění pak nikterak nevyplývá, že by měl Ústav, ve smyslu výkladu 
Městského soudu z uvedeného rozsudku, zjišťovat přítomnost na trhu i při postupu stanovení 
úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Taková povinnost ani nikterak nevyplývá ze závěrů Městského soudu, a není tak jediný 
důvod, proč by měly (a vůbec mohly) být tyto závěry týkající se stanovení maximální ceny 
dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění přeneseny 
do správního řízení ve věci změny výše a podmínek úhrady.  
(…) 
K tomu Ústav uvádí, že trvá na svém vyjádření uvedené ve 2. finální hodnotící zprávě ze dne 
20. 6. 2019, a opakuje, že přítomnost léčivého přípravku na trhu pro účely stanovení 
základní úhrady nezjišťuje, jelikož ze zákona o veřejném zdravotním pojištění mu daná 
povinnost nevyplývá, jak je uvedeno výše. Pro úplnost Ústav uvádí, že pokud účastník 
předloží relevantní podklady, Ústav důkazy o nepřítomnosti zohlední. Jelikož takové důkazy 
předloženy nebyly, Ústav námitku účastníka řízení nezohlednil.“ 
 
Se zřetelem k uvedenému odvolatel zdůrazňuje, že Ústav v napadeném rozhodnutí výslovně 
uvádí, že údaje o přítomnosti léčivých přípravků nezjišťoval. Celá argumentace Ústavu je 
založena na předpokladu, že zatímco při procesu stanovení maximální ceny může mít 
význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován, a nikoli z cen virtuálních, při procesu stanovení výše základní úhrady má 
význam i výpočet z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec není obchodován. Odvolatel trvá 
na tom, že takový předpoklad a celý postup Ústavu je absurdní a zjevně nelogický, 
bez opory v zákoně či judikatuře. 
 
Jak již odvolatel několikrát uvedl výše, pro naplnění účelu zákona č. 48/1997 Sb. může mít 
význam toliko výpočet jak maximální ceny, tak základní úhrady provedený z cen (cenových 
referencí) v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen virtuálních. 
Podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Ústav stanoví maximální cenu výrobce 
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, 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. Ze znění zákona 
tak podle odvolatele jednoznačně vyplývá, že není vůbec rozhodné, zda má posuzovaný 
léčivý přípravek v některé zemi stanovenou cenu (tj. zda má cenovou referenci), nýbrž to, 
zda je posuzovaný léčivý přípravek na trhu. Zákonodárce výslovně stanovil podmínku 
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pro použití ceny v rámci cenové reference, že přípravek je na trhu, a je tedy zřejmé, že 
přítomnost na trhu je skutečností zcela zásadní a rozhodnou pro samotnou možnost použití 
ceny daného léčivého přípravku v dané zemi (tj. použití cenové reference z dané země). 
Odvolatel z logiky zákona usuzuje, že zcela stejný požadavek musí platit i pro použití cenové 
reference při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel opakovaně zdůrazňuje, že nedává vůbec žádný smysl, aby přítomnost léčivého 
přípravku na trhu v dané zemi (tj. skutečnost, že zjištěná cena v dané zemi je reálná, za níž 
je přípravek skutečně obchodován, nikoli pouze virtuální) podmiňovala použití cenové 
reference pouze při stanovení maximální ceny, avšak nikoliv při stanovení základní úhrady. 
Jak jednoznačně vyplývá ze soudní judikatury, samotná skutečnost, že léčivý přípravek má 
v určité zemi stanovenou cenu, neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu. Jinými 
slovy, stanovení ceny příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi v žádném případě 
nelze považovat za dostatečný podklad pro závěr, že je přípravek v této zemi aktuálně 
přítomen na trhu, resp. obchodován. Stejně tak jednoznačně ze soudní judikatury vyplývá, že 
pro naplnění účelu zákona může mít význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde 
je léčivý přípravek skutečně obchodován, nikoli z cen virtuálních. Je proto zřejmé, že 
pro účely stanovení maximální ceny i pro účely stanovení základní úhrady lze použít cenové 
reference pouze z těch členských států Evropské unie, v nichž je posuzovaný léčivý 
přípravek na trhu (tj. v nichž je obchodován). 
 
S uvedeným výkladem dle odvolatele plně koresponduje i znění § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. Podle něj se Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků 
a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti považují 
za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak. Odkazovaný § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. tak předpokládá, že je Ústav povinen shromáždit cenové reference léčivých 
přípravků, stejně jako i údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti. 
 
Odvolatel připomíná, že k závěru, že je povinností Ústavu doložit přítomnost léčivých 
přípravků na trhu konkrétními podloženými daty s uvedením konkrétního a ověřitelného 
zdroje, dospěl i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 6. dubna 2018, 
č. j. 5 Ad 23/2014-79-84. Soud v rozsudku výslovně uvádí: 
 
„27. Soud dále zdůrazňuje, že skutečnost, že léčivý přípravek má v určité zemi stanovenou 
cenu, neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu – k tomu srov. např. § 39j odst. 1 
ZoVZP, kterým trefně argumentuje žalobce. Jinými slovy, stanovení ceny příslušnému 
léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze považovat za dostatečný podklad pro závěr, že je 
v této zemi aktuálně obchodován. 
 
28. Soud dodává, že údaje o přítomnosti léčivých přípravků na tom kterém zahraničním trhu 
nejsou seznatelné ani z obsahu správního spisu. Správní spis obsahuje pouze soupis 
zjištěných cen (cenových referencí), a to dva úřední záznamy se zjištěnými cenami 
k 7. 11. 2013 ze dne 11. a 25. 11. 2013 a seznam referenčních zdrojů aktualizovaný 
k 1. 7. 2013. Žádný z těchto podkladů ovšem vedle údaje o ceně léčivých přípravků a jejím 
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zdroji nedokládá, že jsou léčivé přípravky přítomné (obchodované) na trhu referenčních 
zemí. 
 
29. Za této situace, kdy správní orgány nedisponovaly podklady o přítomnosti léčivých 
přípravků na trhu, nelze argumentovat presumpcí správnosti údajů zjištěných Ústavem 
předpokládanou v § 39g odst. 8 ZoVZP, neboť žalobce se nemá vůči čemu vymezovat; 
neexistují podklady, s kterými by mohl polemizovat a které by mohl účinně vyvracet. 
 
30. Soud doplňuje, že s ohledem na právo na spravedlivý proces, tj. zejména s ohledem 
na transparentnost řízení a na možnost účastníka řízení účinně hájit svá práva, nelze § 39 
odst. 8 ZoVZP vykládat tak, že za ‚Ústavem shromážděné cenové reference léčivých 
přípravků … a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti‘ lze považovat pouhá tvrzení 
či dokonce domněnky Ústavu, ale naopak se musí jednat o konkrétní podložená data 
s uvedením konkrétního a ověřitelného zdroje. Pouze tehdy může nastoupit presumpce 
správnosti předmětných údajů a pouze tehdy má účastník řízení zachovánu reálnou možnost 
prokazovat v řízení opak, jak předpokládá § 39g odst. 8 ZoVZP.“ 
 
Odvolatel dále připomíná, že Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25.10.2018, 
č. j. 10 As 190/2018 - 61-66 plně potvrdil závěry, k nimž dospěl Městský soud v Praze 
ve shora uvedeném rozsudku a zamítl kasační stížnost ministerstva. Nejvyšší správní soud 
k problematice zjišťování přítomnosti jednotlivých léčivých přípravků na trzích v zemích 
Evropské unie v rozsudku uvádí: 
 
„[22] Povinnost shromáždit údaje prokazující přítomnost léčivého přípravku na trhu (jeho 
obchodovatelnost) měl v posuzované věci SÚKL. Za zjištění skutkového stavu věci je totiž 
v souladu se zásadou materiální pravdy primárně odpovědný správní orgán (srov. § 3 
správního řádu), který je rovněž povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí (srov. § 50 
odst. 2 správního řádu). Od účastníka řízení může správní orgán podklady vyžadovat jen 
tehdy, pokud tak stanoví právní předpis (srov. § 6 odst. 2 správního řádu). Zákon o veřejném 
zdravotním pojištění sice účastníkům správního řízení ukládá povinnost předložit v něm 
vyjmenované dokumenty [viz § 39f odst. 6 písm. c) a odst. 9 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění], tato povinnost se však vztahuje pouze na řízení zahájená na žádost, o které 
v nynější kauze nejde. 
 
[23] Z výčtu podkladů na s. 17 rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014 vyplývá, že SÚKL vycházel 
při stanovení maximální ceny příslušných léčiv ze Seznamu referenčních zdrojů platného 
k 1. 7. 2013, cenových referencí (Úředních záznamů o zjištění cen léčivých přípravků ze dne 
11. 11. 2013 a ze dne 25. 11. 2013), a Metodiky přepočtu nalezených cen na cenu 
referenční. Tyto dokumenty nejsou ohledně prokázání přítomnosti léčiv na referenčním trhu 
dostačující. Jak správně uzavřel již městský soud, existence virtuálních cen léčiv v cenových 
referencích automaticky neznamená, že jsou daná léčiva přítomná na trhu referenčních 
zemí. Ostatně tento závěr nezpochybňuje ani stěžovatel. Na s. 4 kasační stížnosti připouští, 
že pouhá existence ceny stanovené léčivému přípravku ‚opravdu neznamená, že je 
automaticky přítomen na daném zahraničním trhu […]‘. Jelikož výše uvedený závěr soudu 
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není sporný, nezabýval se NSS ani významem § 39j odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, na který městský soud v této souvislosti příkladmo odkázal. Stěžovatel v kasační 
stížnosti nevysvětluje, jaký vliv má tento údajně nepřípadný odkaz na posouzení věci. 
 
[24] SÚKL tedy v rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014 neodkazuje na žádné konkrétní podklady 
o přítomnosti posuzovaných léčiv na trhu referenčních zemí, takové podklady neobsahuje 
ani správní spis. 
 
[25] Stěžovatel se v kasační stížnosti brání tím, že je fakticky nemožné zjistit reálný stav 
skladových zásob léků. To prý odůvodňuje logický předpoklad, že pokud má léčivý přípravek 
v referenční zemi stanovenou cenu, lze očekávat i jeho přítomnost na daném trhu. 
V opačném případě by prý neměla vyvratitelná domněnka v § 39g odst. 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění vůbec smysl. 
 
[26] Podle § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění [ú]stavem shromážděné 
cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich 
dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán 
opak. 
 
[27] NSS je shodně s městským soudem přesvědčen, že povinnosti shromáždit dostatečně 
podložené poznatky o přítomnosti léčiv na trhu se stěžovatel nemůže zbavit poukazem 
na vyvratitelnou domněnku zakotvenou v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Domněnku správnosti údajů o přítomnosti nelze v posuzované kauze vůbec 
aplikovat, jelikož žádné takové údaje stěžovatel neshromáždil. Cenové reference těmito údaji 
nejsou, jelikož automaticky neprokazují přítomnost léčiv na trhu (viz bod [23]). Domněnka 
správnosti cenových referencí se zase týká pouze obsahové správnosti cenových referencí 
a údajů o cenách. Stěžovatel rozsah § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním 
nepřípustně rozšiřuje také na domněnku přítomnosti léčiv na řeckém trhu vždy, pokud SÚKL 
nalezne cenu léčiv a shromáždí jejich cenové reference. To však ze znění § 39g odst. 8 
zákona o veřejném zdravotním nevyplývá. Toto ustanovení naopak předpokládá, že vedle 
cenových referencí SÚKL zvlášť shromáždí také další údaje – o dostupnosti a přítomnosti 
léčiv. 
 
[28] Podle NSS je navíc třeba zohlednit také povahu řízení o stanovení maximální ceny 
výrobce léčiv. Prostřednictvím cenové regulace léčivých přípravků stát chrání veřejný zájem 
na jejich dostupnosti a zajištění jejich únosné cenové hranice pro pacienty. Podle § 50 
odst. 3 správního řádu je správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu 
veřejného zájmu. Rezignací správních orgánů na zjišťování přítomnosti léčiv na daném 
referenčním trhu a přenosem této povinnosti na účastníky řízení by mohl být tento veřejný 
zájem narušen. Podmínka přítomnosti léčiv na trhu je rozhodnou skutečností, která má vliv 
na to, jakým způsobem se stanoví maximální cena výrobce léčiv, a v důsledku také 
na celkovou výši maximální ceny výrobce. K prokazování podmínky přítomnosti léčiv by 
výrobci léčiv přirozeně přistupovali účelově s ohledem na své ekonomické zájmy. Důkazní 
břemeno proto nelze a priori přenášet na výrobce léčiv. 
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[29] Na výše uvedených závěrech nemohou nic změnit ani obecná konstatování stěžovatele 
o tom, že je fakticky nemožné zcela ozřejmit situaci ohledně přítomnosti léčivého přípravku 
na daném trhu. Povinnost za zjištění skutkového stavu nelze přenášet na účastníky řízení 
jen proto, že prokazování zákonných podmínek vyžaduje rozsáhlejší dokazování. Jak navíc 
trefně poznamenala žalobkyně, stěžovatel po celou dobu správního řízení a ani v řízení 
soudním neuvedl, jakými konkrétními důkazy by měli účastníci řízení prokazovat negativní 
skutečnost spočívající v nepřítomnosti léčiv na trhu. Stěžovatel v odvolacím řízení i řízení 
před soudem za dostatečný důkaz v tomto ohledu označil výpis z blíže nespecifikované 
zahraniční databáze, která zcela jasně prokazuje nepřítomnost léčivého přípravku na trhu. 
Sám ale následně v kasační stížnosti k vlastní povinnosti zjišťovat přítomnost léčiva na trhu 
uvádí, že je fakticky nemožné tuto skutečnost ozřejmit. 
 
[30] NSS nadto považuje za účelová tvrzení stěžovatele o nutnosti oslovit desetitisíce 
subjektů. Povinnost shromáždit údaje o přítomnosti léčivých přípravků na trhu nelze vnímat 
tak, že správní orgány musí zjistit přesné stavy zásob všech skladů v dané zemi. Zejména 
s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení bude dostačující, pokud správní orgány zmapují 
obecnou situaci na trhu a za tímto účelem osloví významnější výrobce, distributory 
či prodejce posuzovaného léčiva. Pokud se správním orgánům nepodaří přítomnost léčiv 
tímto způsobem prokázat, je nezbytné stanovit maximální cenu výrobce podle jiných pravidel 
postupem podle § 39a odst. 2 písm. b) nebo c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Nutno podotknout, že pokud se léčivo v zemi obchoduje jen ve velmi omezeném množství 
a jeho přítomnost na trhu lze prokázat jen s vyvinutím značného úsilí, nelze zjištěnou 
zahraniční cenu považovat za objektivní tržní nabídku, podle které by se měla řídit maximální 
cena léčiv v ČR. “ 
 
Rovněž z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu dle odvolatele jednoznačně 
vyplývá, že pro naplnění účelu zákona může mít význam toliko výpočet provedený z cen 
v těch zemích Evropské unie, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, nikoli z cen 
virtuálních. Je povinností Ústavu shromáždit údaje o přítomnosti jednotlivých léčivých 
přípravků na trhu ve státech Evropské unie. Pokud Ústav tyto údaje neshromáždí, je celý 
jeho postup při stanovení základní úhrady nepřezkoumatelný. Nadto z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu vyplývá i skutečnost, že pokud se léčivo v zemi obchoduje jen ve velmi 
omezeném množství a jeho přítomnost na trhu lze prokázat jen s vyvinutím značného úsilí, 
nelze zjištěnou zahraniční cenu považovat za objektivní tržní nabídku, podle které by se 
měla řídit maximální cena léčiv v České republice. To samé dle odvolatele logicky platí 
i pro úhradu léčiv v České republice. Odvolatel má za samozřejmé, že dané závěry soudu 
platí zcela stejně jak pro řízení o stanovení maximální ceny, tak i pro řízení o stanovení výše 
a podmínek úhrady. 
 
Odvolatel v souladu s výše uvedeným znovu zdůrazňuje, že i výpočet základní úhrady musí 
být proveden z cen reálných, nikoliv z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec není 
obchodován. 
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Odvolatel závěrem shrnuje, že v důsledku popsané vady je celé stanovení základní úhrady 
provedené v předmětném správním řízení nepřezkoumatelné, neboť není zřejmé, zda je 
výpočet základní úhrady proveden z cen reálných, anebo z cen virtuálních (tj. z cen, za něž 
přípravek vůbec není obchodován). 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 7 následující. 
 
Také zde je argumentace odvolatele pouhým opakováním téhož a nepřináší nic nového či 
zásadního, co by změnilo názor odvolacího orgánu na správnost či zákonnost postupu 
Ústavu a napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán opět odkazuje na své vypořádání odvolací 
námitky č. 1. 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 7 je nedůvodná, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny 
v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
8. 
Odvolatel namítá, že celé stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné taktéž z toho 
důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích Evropské unie 
je založen na odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), které nejsou podloženy 
žádnými důkazy o konkrétní výši těchto marží, a v důsledku této vady je postup Ústavu 
nepřezkoumatelný. 
 
Ústav dle názoru odvolatele nezjistil dostatečně a správně skutkový stav a postupoval 
v příkrém rozporu s § 3 a § 50 správního řádu. V průběhu řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, odvolatel upozorňoval, že přepočet cen jednotlivých léčivých 
přípravků zjištěných v zemích Evropské unie je založen na odpočtech přirážek za obchodní 
výkony (marží), které nejsou podloženy žádnými důkazy o konkrétní výši těchto marží. 
 
Odvolatel k tomu nejprve uvádí, že je zcela nerozhodné, zda cenové reference zjištěné 
v příslušných zemích nakonec byly pro stanovení základní úhrady rozhodné či nikoliv, neboť 
není zřejmé, zda by (při použití správné výše marží) základní úhrada nebyla vypočtena zcela 
jinak (tj. například dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.) a v jiné výši. Odvolatel 
k tomu výslovně upozorňuje na rozhodnutí ministerstva ze dne 4. 3. 2019, 
č. j. MZDR49807/2016-2/FAR, sp. zn. L49/2016 (k sp. zn. SUKLS86342/2016). Odvolatel 
zdůrazňuje, že závěry tohoto rozhodnutí jsou plně přenositelné i na nyní posuzovaný případ, 
neboť v obou případech došlo k situaci, kdy Ústav nepostupoval tak, aby byl jeho postup 
přezkoumatelný, a tudíž souladný s požadavkem materiální pravdy, tj. aby byl zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 správního řádu. Není totiž možno ozřejmit 
některé Ústavem dopočítané zahraniční ceny výrobce, a nelze proto s jistotou vyloučit, že 
základní úhrada neměla být vypočtena zcela jinak. 
 
Ministerstvo v rozhodnutí ze dne 4. 3. 2019, č. j. MZDR49807/2016-2/FAR, sp. zn. L49/2016, 
dospělo k závěru, že z důvodu absence některých důležitých spisových podkladů ve spise 
nebylo možno ozřejmit některé Ústavem dopočítané zahraniční ceny výrobce u přípravků 
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SYMBICORT TURBUHALER, a proto nebylo možné s jistotou vyloučit, že jejich úhrada měla 
být v některých (případně všech) případech krácena postupem dle § 39b odst. 12 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb. Ministerstvo tamtéž seznalo, že při přepočtu nizozemských, finských, 
dánských a kyperských cen výrobce předmětných léčivých přípravků, které byly důležitou 
součástí postupu Ústavu při stanovení výše úhrady předmětných přípravků SYMBICORT 
TURBUHALER, nepostupoval Ústav tak, aby byl jeho postup přezkoumatelný, a tudíž 
souladný s požadavkem materiální pravdy, tj. aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti dle § 3 správního řádu. 
 
Odvolatel dále upozorňoval, že i na tuto otázku zásadním způsobem dopadají závěry 
Nejvyššího správního soudu z výše citovaného rozsudku ze dne 25. října 2018, 
č. j. 10 As 190/2018 – 61-66. Ústav námitku odvolatele v napadeném rozhodnutí odmítl 
s následujícím odůvodněním: 
„Ústav k námitce účastníka řízení, že dokument z roku 2006 nemůže v žádném případě 
dokazovat skutečnou výši přirážky za obchodní výkony v rozhodném období, Ústav cituje 
rozhodnutí Ministerstva č. j.: MZDR2099/2013, sp. zn. FAR: L7/2013, kde je mimo jiné 
uvedeno: ‚K otázce marží, z nichž některé jsou stanoveny již od roku 2006, odvolací orgán 
setrvává na závěrech ze své ustálené rozhodovací praxe. Státem stanovená regulace marží 
či obchodních přirážek v zemích Evropské unie je neměnnou součástí zdravotního systému 
po několik let a není předmětem každoroční revize. Je tedy zřejmé, že některé údaje 
o maržích mohou být neměnné od roku 2006. Odvolatel v průběhu řízení nepředložil žádné 
důkazy, které by zpochybňovaly informace Ústavu o maržích pro léčivé přípravky v zemích 
Evropské unie, aby tak vyvrátil tvrzení Ústavu o těchto maržích. Z vyjádření Ministerstva 
k dataci zdroje přepočtů nalezených cen z roku 2006 lze analogicky odvodit, že samotné 
datum zdroje nelze bez předloženého důkazu nesprávnosti zjištění Ústavu ze strany 
účastníka řízení považovat za překážku, která by bránila použití takového zdroje. 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, přičemž účastníci řízení mohou 
Ústavu předložit důkaz o reálné výši obchodních přirážek či marže a hodnoty zjištěné 
Ústavem uplatněným způsobem vyvrátit. Samotná maximální cena v České republice 
představuje nejvyšší možnou hodnotu cenu výrobce, z praxe však vyplývá, že tato cena není 
vždy uplatněna v plné výši, proto i v případě, že by výše marží a přirážek byly ve všech 
státech Evropské unie regulované, neznamenalo by to nutně, že budou uplatněny vždy 
v plné výši. Ústav při stanovení maximální ceny a úhrady musí dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění vycházet z cen výrobce, tuto podmínku Ústav naplňuje přepočtením 
nalezených cen na ceny referenční dle Metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční, 
kde deklaruje způsob a zdroj přepočtu. Prohlášení místních autorit, na která účastník řízení 
odkazuje, potvrzují skutečnosti, které jsou Ústavu známy a reflektovány při přepočtech cen.‘ 
(…) 
B) ‚Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency‘ 
K tomu Ústav uvádí, že dopis Dánské agentury pro léčiva z 23. ledna 2019 neprokazuje 
opak zjištění Ústavu v souladu s ustanovením § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním 
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pojištění, jelikož ve vyjádření není přímo uvedena rozdílná výše dané přirážky. Dánská 
agentura pro léčiva uvádí, že nemá informace o obchodních přirážkách a rovněž informace 
o přirážce ve výši 6,5 %, jedná se tedy o vyjádření ve smyslu, že tato agentura nyní 
průměrnou výši přirážek s hodnotou 6,5 % nezná a ani ji žádným způsobem nezjišťuje. To 
však neimplikuje, že nyní výše přirážky není 6,5 %, tedy že by agentura údaj používaný 
Ústavem vyvracela, jedná se pouze o konstatování, že jiná výše přirážky není známa. Ústav 
dále uvádí, že účastník řízení přeložil důkazy o výších cen výrobce léčivých přípravků 
MABTHERA, jak je uvedeno dále, v případě ostatních přípravků Ústav postupoval 
při přepočtu nalezené ceny dle Metodiky, která srozumitelně a přezkoumatelně uvádí zdroj 
i způsob přepočtu, jelikož nebyly předloženy další důkazy o rozdílných výších cen výrobce.“ 
 
Odvolatel se s předestřenou argumentací Ústavu neztotožňuje, a to z vícera důvodů. 
Odvolatel na podporu svých úvah cituje z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
25. října 2018 č. j. 10 As 190/2018 – 61-66, který k problematice přepočtů Ústavem 
zjištěných cen v některých zemích Evropské unie na ceny výrobce uvádí: 
 
„[46] 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. NSS zásadně nesouhlasí s tvrzením 
stěžovatele, že je možné údaje o marži a obchodní přirážce efektivně rozporovat 
bez seznámení se s podklady, ze kterých správní orgány čerpaly tyto údaje. Pro žalobkyni 
například bude významná skutečnost, z jakého časového období a originálního zdroje údaje 
pochází, jakým způsobem byly tyto údaje sbírány atd. Bez seznámení s těmito skutečnostmi 
žalobkyně není schopna prokázat opak doložením jiných např. aktuálnějších podkladků 
zjištěných z věrohodnějších originálních zdrojů. Na těchto závěrech nemůže nic změnit ani 
tvrzení stěžovatele, že je žalobkyně členka skupiny Sanofi a jsou jí známy reálné ceny 
výrobce. To ještě neznamená, že je obeznámena také s konkrétní výší marží a obchodních 
přirážek distributorů a prodejců léků v jednotlivých zemích a v jednotlivých obdobích, a to 
do té míry, že i bez příslušných podkladů bude schopna efektivně rozporovat marže 
a obchodní přirážky, které při přepočtu použily správní orgány. 
 
[47] 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. 
 
[48] Navíc i v případě, že by byly dokumenty žalobkyni známé či je žalobkyně nepotřebovala 
k efektivní obraně znát, nelze postup správních orgánů shledat zákonným. Jedním z důvodů, 
proč jsou správní orgány povinny odkázat na zdroje svých skutkových zjištění a zakládat tyto 
podklady do správního spisu, je umožnění případného soudního přezkumu. Podle ustálené 
judikatury NSS, nejsou-li v odůvodnění rozhodnutí uvedeny důkazy, na jejichž podkladě 
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správní orgán dovodil své skutkové závěry, je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné 
pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Nejsou-li součástí správního spisu 
důkazy, ze kterých správní orgán vycházel, nemá skutkový stav, který vzal správní orgán 
za základ svého rozhodnutí, oporu ve spise ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (rozsudek 
ze dne 22. 1. 2004, č. j. 4 Azs 55/2003 – 51, č. 638/2005 Sb. NSS). Jak správně poukázal již 
městský soud, bez doložení konkrétních podkladů pro vstupní údaje k přepočtu ceny není 
soud schopen vůbec ověřit ‚správnost‘ přepočtu a v důsledku také stanovené maximální 
ceny.“ 
 
Ve světle citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu je dle názoru odvolatele zřejmé, 
že prokázat opak lze doložením např. aktuálnějších podkladů zjištěných z věrohodnějších 
originálních zdrojů. Přesně to odvolatel učinil, když doložil, že nesprávnost výpočtu Ústavu 
přímo vyplývá z aktuálnějších podkladů zjištěných z věrohodnějších originálních zdrojů. 
 
Odvolatel k tomu nejprve uvádí, že Ústavu byly v řadě řízení předloženy důkazy ¨ú´ 
z příslušných ministerstev, resp. příslušných správních úřadů, které dokládají, že Ústavem 
použité přirážky v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Dánsku a na Kypru, nejsou v těchto 
zemích používány, a jsou tedy nesprávné. Pro příklad odvolatel odkazuje na řízení 
sp. zn. SUKLS256885/2017, SUKLS151561/2014, SUKLS61031/2019, SUKLS30698/2019 
či SUKLS123624/2015. Důkazy byly dle odvolatele Ústavu předloženy i v řadě dalších řízení. 
 
Odhady Ústavu, resp. jeho domněnky o pevné konkrétní výši těchto marží v Dánsku, 
v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku a na Kypru, shledává odvolatel nesprávnými, což 
zcela jednoznačně vyplývá již ze skutečnosti, že v těchto zemích přirážky za obchodní 
výkony (marže) nemají žádnou pevnou výši. Ústavu jsou výše zmíněné důkazy známy z jeho 
úřední činnosti, a byly tak podkladem pro rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu. 
Tato skutečnost ostatně jasně vyplývá i z napadeného rozhodnutí, kde Ústav uvádí: „Dále 
Ústav uvádí, že důkazy od zahraničních autorit, na které účastník řízení odkazuje a které 
jsou Ústavu známy z úřední činnosti (...)“ Je tedy nesporné a nepochybné, že Ústavu jsou 
známy z jeho úřední činnosti důkazy z příslušných ministerstev, resp. příslušných správních 
úřadů, které dokládají, že Ústavem použité přirážky v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku, 
v Dánsku a na Kypru, nejsou v těchto zemích používány, a jsou tedy nesprávné. 
 
Navzdory výše uvedenému Ústav v napadeném rozhodnutí nesprávné výše přirážek použil. 
Odvolatel odkazuje na veškeré skutečnosti, které uváděl v řízení před Ústavem, 
a pro vyloučení pochybností shrnuje základní vady postupu Ústavu, které mají v tomto 
ohledu za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí: 
 
A) Pokud jde o zdroj ÖBIG z roku 2006, tento dokument dle odvolatele nelze považovat 
za důkaz prokazující výše marží/přirážek u konkrétních léčivých přípravků v rozhodném 
období, a to z několika důvodů, z nichž každý sám o sobě dokládá nezákonnost postupu 
Ústavu při vydání napadeného rozhodnutí: 
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Zaprvé, dokument ÖBIG na straně 1 uvádí: „Tuto zprávu vytvořil ústav ÖBIG pro Evropskou 
komisi a tato zpráva vyjadřuje jeho názory na farmaceutické odvětví, které odrážejí stav 
autorových znalostí na jaře roku 2006. Komise tyto názory nepřijala ani nijak neschválila 
a nemělo by se o ně opírat jako vyjádření názorů Komise či Generálního ředitelství pro 
hospodářskou soutěž. Evropská komise neručí za přesnost údajů obsažených v této zprávě, 
ani nepřijímá odpovědnost za jejich využití.“ 
 
Podle názoru odvolatele je zřejmé, že zjištění Ústavu se nemohou opírat o pouhé „názory 
na farmaceutické odvětví, které odrážejí stav autorových znalostí na jaře roku 2006“. 
Rozhodnutí nelze v žádném případě založit toliko na zprávě, která vyjadřuje názory autora 
na farmaceutické odvětví a která odráží stav autorových znalostí k jaru roku 2006. Tím spíše 
je tato skutečnost zřejmá, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno v roce 2019. Odvolatel 
v tomto duchu považuje za zcela nepřijatelné, aby se napadené rozhodnutí opíralo o pouhé 
„názory na farmaceutické odvětví, které odrážejí stav autorových znalostí na jaře roku 2006“. 
 
Zadruhé, z dokumentu ÖBIG z roku 2006 je zřejmé, že skutečnou výši přirážek za obchodní 
výkony, uplatňovanou u předmětných přípravků, dokument ÖBIG vůbec neobsahuje, 
a nemůže tak představovat jakoukoliv oporu pro tvrzení o výši přirážky za obchodní výkony 
u předmětných přípravků v daných zemích Evropské unie. Z dokumentu ÖBIG z roku 2006 je 
zřejmé, že výše přirážky za obchodní výkony byla u různých přípravků zcela odlišná, proto 
tento dokument uvádí toliko odhad průmyslu o přibližné průměrné výši marže. Z průměrné 
přirážky však nelze vycházet již proto, že u léčivých přípravků se výše přirážky významně liší 
v závislosti na jejich ceně a dalších okolnostech (např. na tom, o jakou kategorii přípravku se 
jedná, tj. zda jde například o přípravky používané v nemocniční péči či nikoliv), pročež 
průměrná výše přirážky nedává jakoukoliv informaci o skutečné výši přirážky u určitého 
konkrétního přípravku. 
 
Je obecně známou skutečností, že u léčivých přípravků s vysokou cenou je výše marže 
nižší, než je průměrná marže, zatímco u léčivých přípravků s nízkou cenou je výše marže 
naopak vyšší než průměrná. To je ostatně zřejmé rovněž z toho, že zcela obdobně toto platí 
i pro situaci v České republice. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR ze dne 
12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, 
v čl. V odst. 5 výslovně stanoví zásadně odlišnou výši obchodní přirážky pro léčivé přípravky 
v závislosti na jejich ceně. Je zcela zřejmé, že výše konkrétní přirážky/marže pro léčivé 
přípravky závisí na jejich ceně a dalších faktorech (např. na tom, zda jde o dodávky 
do nemocničních zařízení v rámci lůžkové péče, či nikoliv). Nelze tak pro výpočet marže 
konkrétního přípravku používat průměrnou výši přirážky/marže, i kdyby tato průměrná výše 
byla řádně zjištěna za rozhodné období. 
 
Zatřetí, jak již bylo uvedeno výše, Ústavu jsou z jeho úřední činnosti známy důkazy, které 
dokládají, že Ústavem použité přirážky v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Dánsku a na 
Kypru, nejsou v těchto zemích používány, a jsou tedy nesprávné, což zcela jednoznačně 
vyplývá již ze skutečnosti, že v těchto zemích přirážky za obchodní výkony (marže) nemají 
žádnou pevnou výši. Podle odvolatele jsou nadto Ústavu známy aktuálnější a věrohodnější 
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důkazy, které tak splňují veškeré požadavky na prokázání opaku, jež vyplývají z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 25. října 2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61 – 66. 
 
Dokument ÖBIG je z roku 2006, zatímco důkaz opaku z Nizozemí, tedy dopis pana 
Dr. M. T. M. Raaij, Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, 
The Ministry of Health, je ze dne 22. 6. 2015. Stejně tak důkaz opaku ze Švédska, tedy dopis 
pana J. Lindberga, Deputy Director, Socialdepartment Regeringskansliet, je ze dne 
7. 7. 2015. Z potvrzení samotného Ministerstva zdravotnictví Nizozemského království 
ze dne 22. 6. 2015 přitom jednoznačně vyplývá, že z údajů, které Ústav používá, nelze 
vypočítat cenu výrobce. Odvolatel z potvrzení Ministerstva zdravotnictví Nizozemského 
království doslovně cituje: „So it is not possible to calculate the ex-factory prices.“ Rovněž 
z potvrzení ze Švédska jednoznačně vyplývá, že ve Švédském království není regulována 
výše přirážek za obchodní výkony, a výpočet Ústavu je proto zcela chybný, když počítá 
s jednotnou výší přirážky ve výši 2,7 %. 
 
B) Odvolatel se dále věnuje zdroji „Sdělení dánské agentury pro léčiva“ – ani tento zdroj 
dle něj nelze považovat za důkaz prokazující výše marží/přirážek u konkrétních léčivých 
přípravků v rozhodném období, a to rovněž z vícera důvodů, z nichž každý sám o sobě podle 
odvolatele dokládá nezákonnost postupu Ústavu při vydání napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel zaprvé tvrdí, že důkaz opaku z Dánska, tedy dopis paní A.S. Nielsen, Head 
of Division, The Ministry of Health (předložený například ve správním řízení vedeném 
pod sp. zn. SUKLS123624/2015, který je Ústavu znám z jeho úřední činnosti, je ze dne 
23. 6. 2015, a je tedy novější než „Sdělení dánské agentury pro léčiva“. Dopis přitom 
prokazuje, že v Dánském království není regulována výše přirážek za obchodní výkony – 
výpočet Ústavu je proto zcela chybný, když počítá s jednotnou výší přirážky ve výši 6,5 %. 
 
Zadruhé odvolatel uvádí, že dokument „Sdělení dánské agentury pro léčiva“, o který Ústav 
opírá svůj výpočet ceny v Dánsku, není oficiálním stanoviskem Danish Medicines Agency 
(Dánské agentury pro léčiva) a nepředstavuje úřední dokument. Oficiální dokument 
příslušného úřadu musí mít náležitou formu a musí být datován a podepsán, aby bylo 
seznatelné a ověřitelné, že jej podepsala osoba k tomu oprávněná. Ze samotného spisového 
materiálu je zcela zřejmé, že jde o pouhou soukromou korespondenci, která nemůže 
představovat žádné přezkoumatelné zjištění o výši přirážky/marže předmětných přípravků 
v Dánsku. Odvolatel je toho názoru, že v žádném případě nejde o zjištění skutkového stavu. 
 
Zatřetí, dle odvolatele z dokumentu „Sdělení dánské agentury pro léčiva“ navíc vůbec není 
zřejmé, zda jeho autor byl oprávněn vydávat jakákoli stanoviska či poskytovat jakékoli 
informace, a dokonce ani to, zda se v rámci své činnosti v Dánské agentuře pro léčiva 
problematikou výše přirážky/marže zabýval, či nikoliv. Odvolateli se tudíž jeví zcela 
zavádějícím, pokud Ústav tento dokument nazývá „Sdělení dánské agentury pro léčiva“, 
resp. „Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency“, když se nejedná o oficiální 
dokument Dánské agentury pro léčiva, nýbrž o pouhou soukromou korespondenci, z níž 
navíc není vůbec patrné ani to, zda osoba autora byla oprávněna vydávat jakákoli stanoviska 
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či poskytovat jakékoli informace, ba dokonce ani to, zda se v rámci své činnosti v Dánské 
agentuře pro léčiva problematikou výše přirážky/marže zabývala, či nikoliv. 
 
Začtvrté, ze spisového materiálu není vůbec zřejmé dokonce ani to, zda má Dánská 
agentura pro léčiva působnost v oblasti přirážek/marží a zda se vůbec touto problematikou 
zabývá. 
 
Podle názoru odvolatele je zřejmé, že důkaz opaku z Dánska, tedy dopis paní A.S. Nielsen, 
Head of Division, The Ministry of Health (předložený například ve správním řízení vedeném 
pod sp. zn. SUKLS123624/2015, který je Ústavu znám z jeho úřední činnosti, je nejen 
novější, nýbrž rovněž pochází z věrohodnějšího originálního zdroje (Ministerstva 
zdravotnictví Dánského království), a proto splňuje požadavky na prokázání nesprávného 
způsobu výpočtu cen Ústavem, jak vyplývají z výše zmiňovaného rozsudku Nejvyššího 
správního soudu. Navíc, jak jednoznačně vyplývá ze skutečností uvedených dále, Dánská 
agentura pro léčiva nejenže vůbec nemá působnost v oblasti přirážek/marží a touto 
problematikou se nezabývá, avšak dokonce výslovně uvádí: „The Danish Medicines Agency 
has no impact on the companies' price formation and has no knowledge about a 6.5% 
wholesale margin. Furthermore, The Danish Medicines Agency has no information on the 
actual manufacturer’s price on the product and has no way to calculate it.“  
 
Odvolatel na základě výše uvedeného považuje za zřejmé, že pokud Dánská agentura 
pro léčiva výslovně uvádí, že nemá žádné informace o obchodních přirážkách a rovněž 
nemá žádné informace o přirážce ve výši 6,5 %, je celá argumentace Ústavu po celou dobu 
řízení zjevně nepodložená a nepravdivá. Také je dle odvolatele zřejmé, že v současnosti ani 
v minulosti nemohl dát jakýkoliv pracovník Danish Medicines Agency žádné oficiální „Sdělení 
dánské agentury pro léčiva“ o výši přirážky 6,5 %. 
 
Zapáté odvolatel upozorňuje, že věta „v roce 2011 byla průměrná přirážka 6,5 %“ v žádném 
případě nedává jakoukoliv informaci o skutečné výši přirážky u konkrétního přípravku (tj. ani 
u předmětných přípravků) v rozhodném období (v roce 2018). I kdyby tedy zdroj „Sdělení 
dánské agentury pro léčiva“ netrpěl vadami uvedenými shora (ad zaprvé až začtvrté), ani tak 
by nepředstavoval žádné zjištění o výši přirážky/marže u předmětných přípravků v Dánsku. 
Z průměrné přirážky nelze podle odvolatele vycházet již proto, že u léčivých přípravků se 
výše přirážky významně liší v závislosti na jejich ceně a dalších okolnostech (např. na tom, 
o jakou kategorii přípravku se jedná, tj. zda jde například o přípravky používané 
v nemocniční péči či nikoliv), a proto průměrná výše přirážky nedává jakoukoliv informaci 
o skutečné výši přirážky u konkrétního přípravku. 
 
Odvolatel dále opět uvádí, že je obecně známou skutečností, že u léčivých přípravků 
s vysokou cenou je výše marže nižší, než je průměrná marže, zatímco u léčivých přípravků 
s nízkou cenou je výše marže naopak vyšší než průměrná. Odvolatel zde opět předkládá 
paralelu se situací v České republice – cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 
1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely, totiž v čl. V odst. 5 výslovně stanoví zásadně odlišnou výši 
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obchodní přirážky pro léčivé přípravky v závislosti na jejich ceně. Z pohledu odvolatele je 
zřejmé, že výše konkrétní přirážky/marže pro léčivé přípravky závisí na jejich ceně a dalších 
faktorech (např. na tom, zda jde o dodávky do nemocničních zařízení v rámci lůžkové péče, 
či nikoliv), a proto pro výpočet marže konkrétního přípravku nelze používat průměrnou výši 
přirážky/marže, i kdyby snad tato průměrná výše byla řádně zjištěna za rozhodné období. 
 
Uvedenou skutečnost přitom výslovně přiznává i sám Ústav, a to v řadě svých rozhodnutí. 
Například v rozhodnutí č. j. sukl15971/2016 ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. SUKLS140309/2015, 
Ústav uvádí: „(…) přirážka může vyjít nižší, jelikož u dražších léčivých přípravků je obvykle 
realizována nižší procentuální přirážka.“ Ústav tak ve své rozhodovací praxi opakovaně 
výslovně přiznává, že „u dražších léčivých přípravků je obvykle realizována nižší 
procentuální přirážka“, tedy že výše přirážky/marže je odlišná podle toho, zda jde o dražší 
či levnější přípravky, I přesto však Ústav používá větu týkající se průměrné výše marže, 
namísto výše marže u předmětných přípravků, resp. u konkrétní cenové kategorie přípravků. 
 
Ze všech těchto skutečností má odvolatel za to, že důkazy, na které odvolatel v tomto ohledu 
odkazuje a které jsou Ústavu známy z jeho úřední činnosti (tj. dopis pana Dr. M.T.M. Raaij, 
Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, The Ministry of Health, ze 
dne 22. 6. 2015, dále dopis pana J. Lindberga, Deputy Director, Socialdepartment 
Regeringskansliet, ze dne 7. 7. 2015 a dále dopis paní A.S. Nielsen, Head of Division, The 
Ministry of Health, ze dne 23. 6. 2015), jsou aktuálnější, a nadto pocházející 
z věrohodnějších originálních zdrojů (příslušných ministerstev, resp. příslušných správních 
úřadů), pročež splňují požadavky na prokázání nesprávného způsobu výpočtu cen Ústavem, 
jak vyplývají ze shora citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu. 
 
Odvolatel závěrem námitky č. 8 shrnuje, že ve spisové dokumentaci chybí jakýkoliv 
ověřitelný a přezkoumatelný důkaz o tvrzeních Ústavu o výši přirážky/marže v Dánsku, Velké 
Británii, Nizozemsku, Švédsku, Finsku a na Kypru u předmětných přípravků v rozhodném 
období. V žádném případě dle odvolatele nebyl splněn požadavek, aby Ústav zjistil 
dostatečně skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to tak, aby veškerá zjištění 
byla náležitě přezkoumatelná a aby vycházela z aktuálních a relevantních informací 
a důkazů. Odvolatel je přesvědčen, že z důkazů naopak jasně vyplývá, že tvrzení Ústavu, 
jakož i samotné přepočty zjištěných cen na ceny výrobce v Dánsku, Velké Británii, 
Nizozemsku, Švédsku, Finsku a na Kypru, jsou zcela nesprávné. 
 
K odvolací námitce č. 8 uvádí odvolací orgán následující. 
 
Do určité míry zde odvolatel směřuje svou argumentaci do téže oblasti, do které cílil již 
v rámci odvolací námitky č. 1. V odpovídajícím rozsahu zde proto odvolací orgán odkazuje 
na své vypořádání odvolací námitky č. 1. 
 
Z poněkud obsáhlejší argumentace odvolatele je jinak také zjevné, že odvolatel napadá 
postup Ústavu při dopočtu cen výrobce pro Dánsko, Velkou Británii, Nizozemsko, Švédsko, 
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Finsko a Kypr. Odvolací orgán tedy nejprve ozřejmí postup, kterým Ústav v napadeném 
rozhodnutí tyto zahraniční ceny výrobce dopočítával. 
 
Postup pro dopočet dánské ceny výrobce již odvolací orgán ozřejmil (jakožto 
reprodukovatelný, a tedy i přezkoumatelný) v rámci vypořádání odvolací námitky č. 1. Není 
třeba jej zde tedy opakovat. 
 
K postupu dopočtu britské ceny výrobce odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podle podkladu cenové reference zjišťuje Ústav ve Velké Británii velkoobchodní cenu (Price) 
posuzovaných přípravků v librách. Například pro přípravek RIXATHON 500MG byla Ústavem 
ve Velké Británii ke dni 11. 4. 2019 zjištěna konkrétně velkoobchodní cena ve výši 
785,840 £, což je uvedeno například na straně č. 7 spisového podkladu pro stanovení 
základní úhrady. Vzhledem k tomu, že britská velkoobchodní cena nemá charakter ceny 
výrobce, přičemž samotná britská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu 
dopočtu a jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou britskou velkoobchodní cenu. 
 
Přepočet britské ceny je metodicky popsán v metodice přepočtu. Z metodiky přepočtu je 
zřejmé, že do výpočtu britské ceny výrobce ze zjištěné britské velkoobchodní ceny vstupuje 
pouze 12,5% přirážka distributora. Tato přirážka je ve spise doložena konkrétním nositelem 
důkazu – dokumentem ÖBIG – kde je na straně 716 mimo jiného uvedeno: „The wholesale 
margins for branded pharmaceuticals are determined within the scope of the PPRS 
(cf. 26.1.4.1) and may be at a maximum of 12.5% off the NHS price (the price which is 
reimbursed by the NHS).“ Výše 12,5% přirážky britského distributora je tedy ve spise náležitě 
podložena a nastává u ní domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb.  
 
Z britské velkoobchodní ceny je dále dopočítávána britská cena výrobce podle vztahu 
Cena výrobce = velkoobchodní cena / 1,125. Například pro přípravek RIXATHON 500MG 
činila dopočítaná britská cena výrobce částku 698,52 £ (698,52 ≈ 785,840 / 1,125), což se 
shoduje s částkou uvedenou na straně č. 7 spisového podkladu pro stanovení základní 
úhrady. Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat 
britskou cenu výrobce ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem zde aplikovaný 
postup výpočtu britských cen výrobce je zde tedy možno považovat za reprodukovatelný 
a přezkoumatelný. 
 
K postupu dopočtu nizozemské ceny výrobce odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podle spisového podkladu pro stanovení základní úhrady nebyla Ústavem v Nizozemsku 
zjištěna cena žádného přípravku z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků – nebyla zde tedy ze strany Ústavu následně ani dopočítávána žádná nizozemská 
cena výrobce. Otázka užití nizozemských přirážek či marží při výpočtu nizozemských cen 
výrobce je zde tedy nepřípadná a odvolací orgán se jí nebude věcně zabývat. Argumentace 
odvolatele stran situace nizozemských cen je zde poněkud mimoběžná. 
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K postupu dopočtu švédské ceny výrobce odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podle podkladu cenové reference zjišťuje Ústav ve Švédsku velkoobchodní cenu (AIP) 
posuzovaných přípravků ve švédských korunách (SEK). Například pro přípravek 
MABTHERA 500MG byla Ústavem ve Švédsku ke dni 11. 4. 2019 konkrétně zjištěna 
velkoobchodní cena ve výši 11 836,160 SEK – tato okolnost je zřejmá ze str. 7 spisového 
podkladu pro základní úhradu. Vzhledem k tomu, že švédská velkoobchodní cena nemá 
charakter ceny výrobce, přičemž samotná švédská cena výrobce zveřejňována není, 
přistupuje Ústav k jejímu dopočtu, kde jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou 
švédskou velkoobchodní cenu. Tento dopočet je 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 dokumentem ÖBIG, a to 
konkrétně na straně 679, kde je mimo jiného konkrétně uvedeno: „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).“ Výše 2,7% marže švédského distributora je tedy ve spise 
náležitě podložena a nastává u ní domněnka správnosti ve smyslu § 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). Například pro přípravek MABTHERA 
500MG činila dopočítaná švédská cena výrobce částku 11 516,58 SEK 
(11 516,58 ≈ 11 836,160 * (1-0,027)), což se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 7 
podkladu pro základní úhradu. Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů 
podařilo dopočítat švédskou cenu výrobce ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
zde aplikovaný postup výpočtu švédských cen výrobce je zde tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a přezkoumatelný. 
 
K postupu dopočtu finské ceny výrobce odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podle spisového podkladu pro stanovení základní úhrady nebyla Ústavem ve Finsku zjištěna 
cena žádného přípravku z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků – nebyla zde tedy ze strany Ústavu následně ani dopočítávána žádná finská cena 
výrobce. Otázka užití finských přirážek či marží při výpočtu finských cen výrobce je zde tudíž 
nepřípadná a odvolací orgán se jí nebude věcně zabývat. Argumentace odvolatele stran 
situace finských cen je zde poněkud mimoběžná. 
 
K postupu dopočtu kyperské ceny výrobce odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podle podkladu cenové reference zjišťuje Ústav na Kypru maloobchodní cenu (Maximum 
Retail Price) posuzovaných přípravků v eurech. Například pro přípravek MABTHERA 500MG 
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byla Ústavem na Kypru konkrétně ke dni 11. 4. 2019 zjištěna maloobchodní cena ve výši 
1 237,570 €, což je uvedeno například na straně č. 5 podkladu pro stanovení základní 
úhrady. Vzhledem k tomu, že kyperská maloobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, 
přičemž samotná kyperská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu 
dopočtu, kde jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou kyperskou maloobchodní 
cenu. Tento přepočet je metodicky popsán v metodice přepočtu. 
 
Z metodiky přepočtu je zřejmé, že do výpočtu kyperské ceny výrobce ze zjištěné kyperské 
maloobchodní ceny vstupuje 5% DPH, degresivní obchodní přirážka lékárny a 14,35% 
marže distributora. 
 
Informace o degresivní obchodní přirážce kyperské lékárny je dostupná ze strany 372 
úředního věstníku Kyperské republiky, pro který je v metodice přepočtu uveden funkční 
hypertextový odkaz https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/9C8F78F46F81AA4FC2258
2440031F7C6/$file/5072%202%203%202018%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf. 
 
Informace o 14,35% marži kyperského distributora je podložena spisovým podkladem ÖBIG, 
kde je na straně 89 mimo jiného uvedeno: „According to the MoH the average wholesale 
margin amounts to 14.35% based on the wholesale price.“  
 
Výše degresivní přirážky kyperské lékárny a 14,35% marže kyperského distributora jsou tedy 
ve spise náležitě podloženy a nastává u nich domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Z kyperské maloobchodní ceny je nejprve odpočítána 5% daň (výši daně odvolatel nijak 
nezpochybňuje) podle vztahu maloobchodní cena bez daně = maloobchodní cena s daní / 
[1+(5/100)]. Například pro přípravek MABTHERA 500MG činila dopočítaná maloobchodní 
cena bez daně částku 1178,63809524 € (1178,63809524 ≈ 1 237,570 / [1 + (5/100])). 
 
Dále je třeba z kyperské maloobchodní ceny bez daně odstranit degresivní obchodní 
přirážku lékárny, čímž se získá cena distributora. Jelikož kyperská maloobchodní cena 
bez daně u přípravku MABTHERA 500MG činí 1178,63809524 €, bude cena kyperského 
distributora spadat do 4. cenového pásma (250-1 500 €), kde se uplatňuje limit přirážky 
lékárny v nominální hodnotě 83 €. Cena kyperského distributora se zde proto počítá podle 
vztahu cena distributora = maloobchodní cena bez daně – 83 €. Cena kyperského 
distributora tak činí u přípravku MABTHERA 500MG částku 1095,63809524 € 
(1095,63809524 ≈ 1178,63809524 – 83). Informace o použití limitu přirážky lékárny 
v nominální hodnotě 83 € pro čtvrté cenové pásmo jsou pak konkrétně uvedeny v odstavci 
č. 6 na straně 372 výše odkazovaného úředního věstníku Kyperské republiky. 
 
Nakonec je třeba kyperskou cenu distributora očistit o 14,35% marži distributora, čímž se již 
získá kyperská cena výrobce, a to podle vztahu kyperská cena výrobce = kyperská cena 
distributora * (1 – 0,1435). U přípravku MABTHERA 500MG tak činí jeho kyperská cena 
výrobce částku 938,41 € (938,41 ≈ 1095,63809524 * (1 – 0,1435)), což se shoduje s částkou 
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https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/9C8F78F46F81AA4FC22582440031F7C6/$file/5072%202%203%202018%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf


 

 

Str. 72 z 77 

 

uvedenou na straně č. 5 podkladu pro stanovení základní úhrady. Odvolacímu orgánu se 
tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat kyperskou cenu výrobce ve stejné 
výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem zde aplikovaný postup výpočtu kyperských cen 
výrobce je zde tedy možno považovat za reprodukovatelný a přezkoumatelný. 
 
Odvolací orgán k tomu ve stručnosti opakuje, že Ústavem realizované dopočty zahraničních 
cen výrobce (v rámci aplikace postupu dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.) jsou 
toliko více či méně přesným odhadem výší zahraničních cen výrobce, přičemž tento způsob 
zjišťování zahraničních cen výrobce (metodou odhadu) v zásadě aproboval i Nejvyšší 
správní soud (viz výše). Podklady k zahraničním maržím a přirážkám, které Ústav 
při zjišťování některých zahraničních cen výrobce využívá (např. sdělení dánské agentury 
2011, podklad ÖBIG či úřední věstník Kyperské republiky), mohou být zatíženy určitou 
měrou nejistoty ve vztahu k reálným výším zahraničních přirážek a marží (což ale není při 
využití metod odhadu vůbec ničím překvapivým), lepší podklady pro zahrnutí zahraničních 
přirážek a marží do výpočtu zahraničních cen výrobce však správní orgány nemají 
k dispozici. Žádný z odvolatelem odkazovaných podkladů přitom neposkytuje lepší 
(ucelenější, přesnější a konkrétnější) informaci o hodnotě zahraničních přirážek a marží. 
Některé odvolatelem odkazované podklady sice skýtají určité dílčí výhody oproti Ústavem 
aplikovaným spisovým podkladům (např. jsou novější, signované vyšším představitelem či 
autoritou), avšak ani jeden z jich stále neposkytuje lepší informaci stran konkrétní 
započitatelné výše zahraniční přirážky či marže, kterou by bylo možno aplikovat v rámci 
dopočtu zahraničních cen výrobce. Nepřistoupil-li tedy Ústav na tyto odvolatelem 
odkazované podklady, jednal zcela správně. 
 
V návaznosti na výše uvedené je třeba podotknout, že správní orgány nemohou rezignovat 
na svou zákonnou povinnost zjišťovat zahraniční ceny výrobce v případě, nemají-li právě jen 
100% jistotu stran v jejich výpočtech aplikovaných výší zahraničních přirážek a marží. Z toho 
důvodu musí správní orgány za účelem zjišťování některých zahraničních cen výrobce využít 
nejlepší údaje, jež mají reálně k dispozici, tedy třeba i údaje reálně spojené s určitou mírou 
nejistoty (např. data ze starších dokumentů). Jen pro dokreslení stavu odvolací orgán 
dodává, že 100% jistota stran konkrétní výše zahraničních přirážek či marží (či představa 
o využitelnosti toliko jen pevných přirážek a marží) je ryze iluzorní a neodpovídá realitě 
(viz např. situace různých cen stejného léku v různých českých lékárnách). 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 8 je nedůvodná. 
 
9. 
Odvolatel v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odvolací námitce č. 8 dále upozorňuje, 
že naprostá nepřezkoumatelnost postupu Ústavu a nepravdivost informací, na nichž je 
založeno napadené rozhodnutí, je zřejmá i z toho, že Ústav odkazuje na zdroj na zdroj 
„Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency“, resp. „Sdělení dánské agentury 
pro léčiva“, ačkoliv oficiální dopis Dánské agentury pro léčiva z 23. ledna 2019 výslovně 
uvádí: „The Danish Medicines Agency has no impact on the companies' price formation 
and has no knowledge about a 6.5% wholesale margin. Furthermore, The Danish Medicines 
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Agency has no information on the actual manufacturer’s price on the product and has no way 
to calculate it.“ 
 
Dle názoru odvolatele je zřejmé, že pokud Dánská agentura pro léčiva výslovně uvádí, že 
nemá žádné informace o obchodních přirážkách a rovněž nemá žádné informace o přirážce 
ve výši 6,5 %, je zcela vyloučeno, aby vydala jakoukoli oficiální informaci o přirážce ve výši 
6,5 %. Stejně tak je dle odvolatele zřejmé, že v současnosti a ani v minulosti nemohl dát 
žádný pracovník Dánské agentury pro léčiva Ústavu oficiální sdělení o výši přirážky 6,5 %. 
Ačkoliv je tedy z pohledu odvolatele nepochybné, že žádná oficiální informace dánské 
agentury pro léčiva o přirážce nemůže existovat (což dokládá přímo oficiální dopis této 
instituce), přesto touto informací Ústav odůvodňuje své výpočty. 
 
Třebaže již pro skutečnosti uvedené výše považuje odvolatel za zjevné, že napadené 
rozhodnutí neobstojí ve světle výše citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu, 
naprostá nepřezkoumatelnost postupu Ústavu a nepravdivost informací, na nichž je založeno 
napadené rozhodnutí, je očividná i z dalších skutečností. V tomto kontextu odvolatel opakuje 
konkrétně okolnost, že Ústav po celou dobu řízení odkazuje na zdroj „Sdělení dánské 
agentury pro léčiva“, resp. „Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency“, na němž 
zakládá svůj odpočet přirážky za obchodní výkony v Dánsku ve výši 6,5 %, přitom však 
oficiální dopis Dánské agentury pro léčiva z 23. ledna 2019 výslovně uvádí: „The Danish 
Medicines Agency has no impact on the companies' price formation and has no knowledge 
about a 6.5% wholesale margin. Furthermore, The Danish Medicines Agency has no 
information on the actual manufacturer’s price on the product and has no way to calculate it.“ 
 
Odvolatel opakovaně zdůrazňuje, že pokud Dánská agentura pro léčiva výslovně uvádí, že 
nemá žádné informace o obchodních přirážkách, tím méně pak o konkrétní přirážce ve výši 
6,5 %, je celá argumentace Ústavu po celou dobu řízení zjevně nepodložená a nepravdivá. 
Je také zcela vyloučeno, aby tato instituce vydala jakékoli „sdělení” o přirážce ve výši 6,5 % 
(a pokud by snad takové „sdělení” byla bývala vydala v minulosti, je zcela zřejmé, že 
v žádném případě nemůže platit přinejmenším ode dne 23. 1. 2019, tedy v době před 
vydáním napadeného rozhodnutí). 
 
Ačkoliv je tedy Ústavu známo, že Dánská agentura pro léčiva nemá žádné informace 
o obchodních přirážkách a rovněž nemá žádné informace o přirážce ve výši 6,5 % (a tedy 
nejenže žádná oficiální informace Dánské agentury pro léčiva o přirážce nemůže existovat, 
ale ani jakýkoliv její pracovník nemohl dát Ústavu žádné oficiální sdělení o výši přirážky 
6,5 %), přesto na tomto zjevně nepravdivém důkazu Ústav zakládá svůj výpočet cen 
pro Dánské království. 
 
Navíc, i pokud by snad byla pravdivá informace o průměrné výši přirážky 6,5 %, pak 
vzhledem k tomu, že se jednalo o průměrnou přirážku, by její výše rozhodně neprokazovala 
výši konkrétně uplatněné přirážky u konkrétního léčivého přípravku. 
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Nad rámec všeho výše uvedeného odvolatel upozorňuje, že „sdělení” (e-mail) je datováno 
9. 3. 2011 (v 11:51 hodin), přitom uvádí průměrnou přirážku za rok 2011: „In 2011 the 
average whole sale margin is 6,5 %.” Je zcela zřejmé, že v březnu 2011 nemohl nikdo znát 
výši průměrné přirážky za rok 2011, a to ani v případě, že by takovým údajem Dánská 
agentura pro léčiva vůbec kdy disponovala. 
 
K odvolací námitce č. 9 uvádí odvolací orgán následující. 
 
Argumentace odvolatele zde nepřináší nic nového či zásadního, co by změnilo názor 
odvolacího orgánu stran otázky správnosti a zákonnosti postupu Ústavu a napadeného 
rozhodnutí, k němuž odvolací orgán dospěl z důvodů popsaných ve vypořádání námitek 
č. 1 a 8. V tomto ohledu zde tedy odvolací orgán odkazuje na své vypořádání odvolacích 
námitek č. 1 a 8. Sdělení dánské agentury 2011 (byť vskutku stručné, postarší, nesignované 
nejvyšším představitelem dánské agentury a popisující stav pro rok, jenž v době vydání 
zdaleka nebyl u konce) je tím nejlepším správním orgánům dostupným podkladem ohledně 
započitatelné (pro účely výpočtu dánské ceny výrobce prakticky využitelné) výše marže 
dánského distributora. 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 9 je nedůvodná, a to zejména z týchž důvodů, které odvolací 
orgán uvedl v rámci vypořádání odvolacích námitek č. 1 a 8. 
 
10. 
Odvolatel v souvislosti se skutečnostmi uvedenými výše v odvolacích námitkách č. 7 až 9 
dále namítá, že argumentace Ústavu v napadeném rozhodnutí o tom, že odvolatel 
nepředložil důkazy o nepřítomnosti na trhu a o nesprávném výpočtu cen u přípravků, u nichž 
není držitelem registrace (TRUXIMA, RIXATHON), je nejen nesprávná a nesmyslná, nýbrž 
porušuje samotné právo odvolatele na spravedlivý proces, na transparentnost řízení 
a na možnost účinně hájit jeho práva. 
 
Odvolatel namítá, že nemůže obstarat důkazy o konkrétní přítomnosti či nepřítomnosti 
zmíněných přípravků na trhu, ani důkazy o konkrétní výši jejich ceny výrobce a přirážkách 
(např. faktury), neboť není držitelem rozhodnutí o jejich registraci. Zjištění těchto skutečností 
je dle odvolatele nicméně nezbytné pro zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti (ve smyslu § 3 správního řádu). Odvolatel upozorňuje, že správní 
orgán je povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu). Tyto 
důkazy si může opatřit např. oslovením držitelů registrace těchto přípravků (TRUXIMA, 
RIXATHON), potažmo výzvou k součinnosti poskytování informací. 
 
Namísto toho, aby zjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, Ústav dokonce 
i u přípravků, u nichž není odvolatel držitelem rozhodnutí o registraci (TRUXIMA, 
RIXATHON) a jejichž ceny Ústav použil, žádal po odvolateli důkazy o nepřítomnosti, 
resp. důkazy o výších cen výrobce. Ústav v napadeném rozhodnutí námitky odvolatele 
ohledně absence zjištění přítomnosti léčivých přípravků na trhu odmítl, přičemž mimo jiné 
uvedl: „Pro úplnost Ústav uvádí, že pokud účastník předloží relevantní podklady, Ústav 
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důkazy o nepřítomnosti zohlední. Jelikož takové důkazy předloženy nebyly, Ústav námitku 
účastníka řízení nezohlednil”. Podobně Ústav v napadeném rozhodnutí odmítl námitky 
odvolatele ohledně nesprávného přepočtu cen léčivých přípravků pomocí odpočtů 
nepodložených a chybných přirážek za obchodní výkony (marží), přičemž mimo jiné uvedl: 
„(…) vzhledem k tomu, že účastník řízení nepředložil důkazy o ceně léčivého přípravku 
TRUXIMA ve Velké Británii, nezohlednil Ústav vyjádření účastníka řízení. (…) Ústav dále 
uvádí, že účastník řízení přeložil důkazy o výších cen výrobce léčivých přípravků 
MABTHERA, jak je uvedeno dále, v případě ostatních přípravků Ústav postupoval při 
přepočtu nalezené ceny dle Metodiky, která srozumitelně a přezkoumatelně uvádí zdroj 
i způsob přepočtu, jelikož nebyly předloženy další důkazy o rozdílných výších cen výrobce.” 
 
Odvolatel znovu zdůrazňuje, že postup Ústavu je nejen nesprávný a nesmyslný, avšak 
porušuje samotné právo odvolatele na spravedlivý proces, na transparentnost řízení 
a na možnost účinně hájit jeho práva. Odvolatel totiž nemůže obstarat důkazy o konkrétní 
přítomnosti či nepřítomnosti těchto přípravků (TRUXIMA, RIXATHON) na trhu ani důkazy 
o konkrétní výši jejich ceny výrobce a přirážkách (např. faktury), neboť není držitelem 
rozhodnutí o jejich registraci. Odvolatel v tomto ohledu v plném rozsahu odkazuje na veškeré 
skutečnosti, které uvedl shora v odvolacích námitkách č. 7 až 9 a na tomto místě pouze 
ve stručnosti shrnuje, že z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. října 2018, 
č. j. 10 As 190/2018 – 61-66, jednoznačně vyplývá, že za zjištění skutkového stavu věci je 
v souladu se zásadou materiální pravdy primárně odpovědný správní orgán, který je rovněž 
povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí. 
 
Odvolatel dále podotýká, že konkrétní údaje o přítomnosti či nepřítomnosti léčivého 
přípravku na trhu ve státě, z něhož je použita cenová reference, a konkrétní údaje o výši jeho 
ceny výrobce a přirážce jsou zcela nezbytné pro zjištění skutkového stavu věci, o němž 
nejsou důvodné pochybnosti. Důkazy o těchto skutečnostech jsou však pro odvolatele 
neobstaratelné, neboť odvolatel není držitelem rozhodnutí o registraci těchto přípravků 
(TRUXIMA, RIXATHON). Ústav, naproti tomu, tyto důkazy může opatřit např. oslovením 
držitelů rozhodnutí o registraci těchto přípravků a výzvou k součinnosti poskytování 
informací. Ústav má tedy možnost vyzvat držitele rozhodnutí o registraci daného přípravku 
k poskytnutí informace o výši přirážky v dané zemi a o jeho obchodovanosti 
či neobchodovanosti, aby tak zjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
 
Odvolatel k tomu dodává, že ostatně i vzhledem k těmto skutečnostem bylo nezbytné, aby 
předmětná hloubková revize byla vedena o všech přípravcích, náležejících do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky rituximab (L01XC02), 
jak je podrobně vysvětleno výše, neboť jen tak bylo možno i v tomto ohledu zajistit splnění 
požadavku na zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
 
K odvolací námitce č. 10 uvádí odvolací orgán následující. 
 
Okolnost, že odvolatel nemá či nemusí mít podrobnější informace stran přítomnosti 
či cenových relací nepředmětných přípravků TRUXIMA a RIXATHON na zahraničních trzích, 
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je v zásadě logická, neboť odvolatel není držitelem rozhodnutí o registraci těchto přípravků 
a nijak s nimi neobchoduje (jde o jeho konkurenci). To však samo o sobě neznačí žádné 
vady v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
K tomu odvolací orgán nejprve poznamenává, že zahraniční ceny výrobce přípravků 
TRUXIMA a RIXATHON byly Ústavem zjištěny a zohledněny v rámci aplikace postupu dle 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., avšak v tomto ustanovení není jediná zmínka 
o přítomnosti přípravků na zahraničním trhu (např. na rozdíl od § 39a odst. 2 písm. a) téhož 
zákona). Po přítomnosti přípravků na cizích trzích v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. tedy Ústav z moci úřední nepátrá (a pátrat ani nemůže). Prokázání 
neobchodování určitého přípravku v rozhodném období na zahraničním trhu sice může být 
jednou z vícera cest, kterak prokázat nesprávnost Ústavem zjištěné zahraniční ceny 
(neobchoduje-li se prokazatelně v rozhodném období, potom se za něj ve stejném období 
neplatí ani žádná cena), důkazním břemenem stran prokázání tvrzení o neobchodovanosti 
však není tížen Ústav, nýbrž samotný účastník, který ono tvrzení uvádí. 
 
V souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. je prokazování opaku (prokázání 
nesprávnosti ceny) v dispozici účastníků správního řízení (obvykle skrze doložení 
zahraničních faktur, ale může to být třeba i důkaz o neobchodování přípravku v určitém 
období), nikoliv v kompetenci Ústavu. Poukazoval-li tedy Ústav na skutečnost, že 
prokazování opaku přísluší účastníkům správního řízení (kupříkladu skrze prokazování 
nepřítomnosti přípravku na zahraničním trhu), jednal tak v zásadě správně a v souladu 
s platnými právními předpisy, konkrétně v souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Dále k tomu odvolací orgán poznamenává, že samotná okolnost, že určitý účastník řízení 
nemá bližší poznatky stran zahraničních cenových relací u konkurenčních přípravků (či stran 
přítomnosti konkurenčních přípravků na zahraničním trhu), není nijak neobvyklá. 
Ke zjišťování zahraničních cen výrobce (jakož i určitých dalších cenových relací – 
např. zahraničních marží a přirážek) nicméně Ústav používá podklady, které jsou na základě 
správního spisu všem účastníkům správního řízení dostupné a na jejichž základě mohou 
sami (stejně jako výše i odvolací orgán) ověřit postup výpočtu zahraniční ceny konkrétního 
léčivého přípravku. 
 
Zákonná domněnka správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí ve smyslu věty 
prvé § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. v žádném případě nezaniká (ani není blokován její 
vznik) v okamžiku, kdy některý z účastníků daného správního řízení (třeba i pravdivě) uvede, 
že mu osobně nejsou známy reálné zahraniční cenové relace u konkurenčních přípravků 
(což je ostatně přirozené), a že tedy kvůli tomu není schopen prokazovat opak ve smyslu 
věty druhé § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Stále totiž platí, že Ústav z moci úřední 
nemůže zastat roli účastníků řízení stran prokazování opaku (že by tedy sám prokazoval 
nesprávnost svého postupu) ve smyslu věty druhé § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. To 
platí nehledě na okolnost, zda jsou jinak sami účastníci prokázání opaku reálně (či 
prokazatelně) schopni, či nikoli. Jak bylo nastíněno výše, poukazoval-li Ústav na skutečnost, 
že prokazování opaku je zásadně v rukou účastníků správního řízení (například i skrze 
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doložení zahraničních faktur), jednal v zásadě správně a v souladu s platnými právními 
předpisy, tj. zejména v souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací námitka odvolatele č. 10 je nedůvodná. 
 
Závěrem se odvolací orgán vyjádří i ke škodě odvolatele, která mu má dle jeho vlastních slov 
účinkem napadeného rozhodnutí vzniknout. 
 
Žádná konkrétní škoda zde nebyla ze strany odvolatele prokázána a s ohledem 
na skutečnost, že odvolací orgán ani neshledal v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí 
žádné vady, které by odůvodňovaly zrušení napadeného rozhodnutí, nemá zde argumentace 
odvolatele stran údajných škod žádný právní význam. Pokud by nicméně bylo rozhodnutí 
Ústavu či ministerstva v budoucnu shledáno z jakýchkoli důvodů nezákonným 
či nesprávným, v obecné rovině jistě nelze odvolateli upírat právo domáhat se náhrady škody 
z účinků těchto rozhodnutí vzniklé. 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
 

P o u č e n í :  

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 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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