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Vyvěšeno dne: 11. 2. 2021  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 11.února 2021 

Zn.: L70/2020 

K sp. zn.: SUKLS124882/2020 

Č. j.: MZDR 28698/2020-2/OLZP  

*MZDRX01B99NR* 
MZDRX01B99NR 

 

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., správní řád, 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, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Laboratori Guidotti SpA  
se sídlem Via Livornese 897, 56122 La Vettola, Pisa, Italská republika, ev. č.: 349143,  
zastoupena: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., se sídlem Budějovická 
778/3, 14000 Praha 4 - Michle, IČ: 27871533 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Laboratori Guidotti SpA se sídlem Via Livornese 
897, 56122 La Vettola, Pisa, Italská republika, ev. č.: 349143, zastoupeného Berlin-
Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 14000 Praha 4 - 
Michle, IČ: 27871533 (dále jen „odvolatel“) 

 

proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) o prodloužení lhůty pro 
navrhování důkazů a činění jiných návrhů ze dne 12. 6. 2020, č. j. sukl147915/2020, 
sp. zn. SUKLS124882/2020 (dále jen „napadené usnesení“) vydaného ve správním řízení 
o hloubkové revizi systému maximálních cen léčivých přípravků náležejících do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem fixní kombinace léčivých 
látek metformin a glibenklamid (A10BD02), tj.: 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0022110 GLIBOMET 400MG/2,5MG TBL FLM 100 

 

t a k t o: 

 

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

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

I. 

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 

 

Dne 20. 5. 2020 vydal Ústav oznámení o zahájení hloubkové revize systému maximálních 
cen léčivých přípravků náležejících do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s obsahem fixní kombinace léčivých látek metformin a glibenklamid 
(ATC A10BD02) (dále také „předmětné správní řízení“) podle § 39l zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“). Správní 
řízení bylo tedy zahájeno 5. 6. 2020. 

 

Dne 12. 6. 2020 byly do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení maximální 
ceny. Současně Ústav v souladu s § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
napadeným usnesením lhůtu prodloužil do soboty 27. 6. 2020, tj. v souladu s § 40 odst. 1 
písm. c) správního řádu de facto do pondělí 29. 6. 2020. 

 

II. 

Odvolání 

 

Odvolatel podal dne 29. 6. 2020 proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
usnesení v celém rozsahu a domáhá se jeho zrušení.  

 

Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení 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 odvolací námitky 

 

Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně: 

 

Odvolatel poukazuje na dle jeho názoru skutkově podobný případ správního řízení 
sp. zn. SUKLS41269/2020. Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje v § 39g 
odst. 5, že účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 15 dní od zahájení 
správního řízení. Správní řízení vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS41269/2020 bylo 
zahájeno dne 13. 2. 2020 doručením žádosti zdravotních pojišťoven o změnu maximální 
ceny. Patnáctidenní lhůta dle výše uvedeného ustanovení tedy měla skončit dne 28. 2. 2020. 
Teprve dne 27. 2. 2020, tj. pouhý jeden den před uplynutím zákonné lhůty byly do spisu 
vloženy cenové reference. Přesto se Ústav rozhodl nevyužít možnosti uvedené v § 39g 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění a 15denní lhůtu usnesením neprodloužil.  

 

V dalším průběhu řízení sp. zn. SUKLS41269/2020 (ve vyrozumění o neprodloužení lhůty 
ze dne 3. 3. 2020, č. j. sukl57849/2020) k tomu Ústav uvedl, že vložením cenových referencí 
dne 27. 2. 2020 do spisu nedošlo ke zkrácení procesních práv účastníků řízení, neboť 
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účastníci měli možnost vyjádřit se k samotné žádosti žadatele, když byli dne 17. 2. 2020 
o zahájení řízení Ústavem řádně vyrozuměni (č. j. sukl42893/2020).  

 

Předmětné správní řízení vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS176540/2020 bylo zahájeno 
dne 5. 6. 2020 uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (oznámení) 
o zahájení řízení na úřední desce Ústavu. Patnáctidenní lhůta dle § 39g odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tedy měla skončit dne 20. 6. 2020.  

 

Dne 12. 6. 2020, tj. v době, kdy ani ne polovina zákonné lhůty uvedené výše uplynula, byly 
do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení maximální ceny. Současně 
Ústav v souladu s § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění napadeným 
usnesením lhůtu prodloužil do soboty 27. 6. 2020, tj. v souladu s § 40 odst. 1 písm. c) 
správního řádu de facto do pondělí 29. 6. 2020.  

 

Srovnáním výše popsaných úkonů Ústavu ve správních řízeních sp. zn. SUKLS41269/2020 
a sp. zn. SUKLS176540/2020 odvolatel ve vydání napadeného usnesení spatřuje postup 
v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu, neboť tak vznikají nedůvodné rozdíly.  

 

K tomu ministerstvo uvádí následující. 

 

Odvolací orgán úvodem upozorňuje, že předmětem tohoto odvolacího řízení je toliko 
přezkum zákonnosti a správnosti napadeného usnesení, potažmo řízení, jež předcházelo 
jeho vydání. Odvolací orgán se zde nebude – a ostatně ani nemůže – zabývat námitkami 
stran postupu Ústavu v řízení sp. zn. SUKLS41269/2020. 

 

Je skutečností, že Ústav v hloubkových revizích (zahajovaných z moci úřední) pravidelně 
prodlužuje lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů tak, aby činila 15 dní 
od okamžiku založení cenových referencí do spisové dokumentace (srov. např. řízení 
sp. zn. SUKLS201595/2019, SUKLS141160/2019 či SUKLS303950/2019). V tomto ohledu 
nelze dát odvolateli za pravdu v jeho argumentaci ohledně rozporu s § 2 odst. 4 správního 
řádu, jenž by měl spočívat ve vzniku nedůvodných rozdílů. Namítá-li odvolatel, že 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS41269/2020 Ústav lhůtu pro navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů neprodloužil, nelze ani tak dospět k závěru, že se postup Ústavu 
v předmětném správním řízení vymkl z jeho rozhodovací praxe, neboť v řízeních 
zahajovaných na žádost Ústav tuto lhůtu vskutku zpravidla sám neprodlužuje 
(srov. namátkou řízení sp. zn. SUKLS208984/2019, SUKLS209045/2019 či 
SUKLS209036/2019). V této souvislosti je vhodné pro úplnost dodat, že to, zda 
k prodloužení lhůty dle § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění Ústav 
v konkrétním případě přistoupí, či nikoli, je v každém jednom případě věcí jeho správního 
uvážení. 
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Za nezákonnou nelze pokládat ani okolnost, že Ústav přistupuje k možnosti prodloužení 
lhůty odlišně v řízení zahájeném na žádost a v řízení z moci úřední. V řízení zahájeném 
na žádost Ústav lhůtu z vlastní inciativy neprodlužuje, neboť součástí spisové dokumentace 
je od počátku žádost, jíž je dané řízení zahájeno. Ústav vzhledem k této skutečnosti 
v řízeních na žádost obecně usuzuje, že účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy již ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v žádosti. 

 

Důvod, pro který Ústav nepostupuje v případě obou způsobů zahájení řízení zcela shodně, 
lze tak shledat vcelku rozumným a smysluplným (resp. alespoň nejde o důvod svévolný či 
diskriminační). Rozdíl mezi oběma způsoby zahájení řízení je přitom objektivní, jednoznačný 
a na první pohled patrný. Nedá se proto říci, že by Ústav ve stejných procesních situacích 
postupoval Ústav rozdílně. 

 

Odvolatel neuvádí v zásadě žádné skutečnosti, jež by samy o sobě svědčily o nezákonnosti 
či nesprávnosti způsobu, jakým Ústav v předmětném správním řízení lhůtu pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů prodloužil. Odvolatel namítá v podstatě pouze to, že postup 
Ústavu v předmětném správním řízení měl dát vzniknout nedůvodným rozdílům napříč 
správními řízeními. Této úvaze s přihlédnutím k výše uvedenému nelze přisvědčit. Má-li 
přitom odvolatel za to, že je přístup Ústavu v řízeních zahajovaných na žádost nesprávný či 
nezákonný – například z důvodu, že žádost, jíž je řízení zahájeno, neposkytuje dostatečný 
podklad pro vyjádření účastníků a navrhování jejich důkazů – nechť se domáhá nápravy 
právě v řízeních zahajovaných na žádost, nikoli v předmětném správním řízení. 

 

Odvolací orgán v návaznosti na uvedené bez dalšího neshledal, že by napadené usnesení, 
jímž Ústav prodloužil lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů o 15 dnů ode dne 
založení cenových referencí do správního spisu, trpělo vadami, jež by měly za následek jeho 
nezákonnost či nesprávnost, a odůvodňovaly by tak jeho zrušení v odvolacím řízení. Postup 
Ústavu v předmětném správním řízení se nijak nevymyká běžnému průběhu obdobných 
správních řízení, a nelze v něm tudíž spatřovat rozpor se zásadou legitimního očekávání či 
ustálené rozhodovací praxe, zakotvené v § 2 odst. 4 správního řádu. 

 

Jak bylo uvedeno výše, odvolatel v zásadě toliko namítá, že Ústav z moci úřední nepřistoupil 
k prodloužení lhůty i v řízení sp. zn. SUKLS41269/2020. K tomu lze dodat, že jevila-li se 
snad odvolateli lhůta v řízení sp. zn. SUKLS41269/2020 nepřiměřeně krátkou (případně 
domnívá-li se odvolatel, že Ústav v řízení sp. zn. SUKLS41269/2020 nějakým jiným 
způsobem pochybil), je namístě, aby se domáhal nápravy právě v řízení 
sp. zn. SUKLS41269/2020, nikoli v předmětném správním řízení. Odvolací orgán má za to, 
že okolnost prodloužení lhůty v předmětném správním řízení se nijak nedotkla 
odvolatelových práv či oprávněných zájmů. 
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Odvolací orgán ve světle výše uvedeného nenalézá vady v postupu Ústavu, pokud ten 
na základě správního uvážení prodloužil napadeným usnesením účastníkům řízení lhůtu 
pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů o několik dnů. Ústav postupoval týmž 
způsobem, jakým postupuje ve správních řízení zahájených z moci úřední pravidelně, 
odvolatel v důsledku toho neutrpěl žádnou újmu (alespoň to neuvádí) a žádným způsobem 
nebylo ohroženo ani řádné vedení předmětného správního řízení. Vybočení z mezí 
správního uvážení či ustálené rozhodovací praxe Ústavu zde odvolací orgán neshledal. 

 

Jelikož předmětem tohoto odvolacího řízení není přezkum správního řízení 
sp. zn. SUKLS41269/2020, nebude se odvolací orgán zabývat námitkami brojícími proti 
postupu Ústavu v řízení sp. zn. SUKLS41269/2020 či námitkami týkajícími se správních 
řízení zahajovaných na žádost jako takových. Odvolací orgán dále upozorňuje, že v nyní 
projednávaném případě, tj. v rámci řízení o odvolání proti konkrétnímu procesnímu usnesení, 
není vhodné (a ani možné) Ústavu v obecné rovině autoritativně stanovovat „jasné 
mantinely, při jaké prodlevě ve vložení cenových referencí má Ústav využívat možnosti 
uvedené v ustanovení § 39g odst. 5 zákona a lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů usnesením prodlužovat“, jak se domáhá odvolatel, a apriorně tak oklešťovat meze 
správního uvážení Ústavu. 

 

Pro úplnost lze dodat, že i kdyby snad odvolací orgán přistoupil na argumentaci odvolatele 
ohledně toho, že Ústav napadeným usnesením porušil § 2 odst. 4 správního řádu a dal 
vzniknout nedůvodným rozdílům napříč správními řízeními, nejednalo by se o pochybení, 
které by se bez dalšího jakkoli dotklo možností odvolatele hájit jeho práva a oprávněné 
zájmy a které by snad bylo možné nějakým způsobem napravit tím, že by odvolací orgán 
napadené usnesení zrušil. 

 

Námitku odvolatele tak shledává odvolací orgán nedůvodnou. 

 

IV. 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í :  

 

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

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

            
      

 
Mgr. Zdenka Pešková 

zástupkyně vedoucí  
oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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