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Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 16. února 2021 

Č. j.: MZDR 5993/2021-2/OLZP  
Zn.: L18/2021 

K sp. zn.: SUKLS275693/2019 

*MZDRX01EG5ZX* 
MZDRX01EG5ZX 

R O Z H O D N U T Í  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a 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, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 



 

Str. 2 z 7 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Biogen Netherlands B.V. 
se sídlem Prins Mauritslaan 13, 1171LP Badhoevedorp, Nizozemské království IČ: 34108067 
Zastoupena: 
Biogen (Czech Republic) s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha 4 
IČ: 27566137 
 
 BAYER AG 
se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Spolková republika Německo, 
IČ: HRB48248 
Zastoupena: BAYER s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 00565474 
 
 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  

se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČ: 25629646 
 

 Novartis Europharm Limited 
se sídlem Vista Building, Elm Park, Merrion Road, D04A9N6 Dublin 4, Irsko, IČ: 617523 
Zastoupena: Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ: 64575977 
 
 Merck Europe B. V. 
se sídlem Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nizozemské království, 
IČ: 71283064 
zastoupena: Merck spol. s r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, 
IČ: 18626971 
 
 Alvogen IPCo S.ar.l., 
se sídlem Rue Heienhaff 5, L-1736 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství, B149131 
 
 Zentiva, k. s., 
se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČ: 49240030 
Zastoupena: Šnáblová Martina, se sídlem Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem 
Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČ: 25629646 (dále také jen „odvolatel“) 
 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 8. 1. 2021, 
č. j. sukl6128/2021, sp. zn. SUKLS275693/2019 (dále také jen „napadené usnesení“), 
vydanému ve správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 69/3 – 
interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální, tj.: 
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Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0026252 AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 4X0,5ML+4J 

0185115  AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 4X0,5ML+4J 

0500792 BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 12+12X1,2ML ISP+AD 

0027897 BETAFERON 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML ISP+AD 

0105385 COPAXONE 20MG/ML INJ SOL ISP 28X1ML 

0214739 COPAXONE 40MG/ML INJ SOL ISP 12X1ML 

0197734 COPAXONE 40MG/ML INJ SOL ISP 3X1ML 

0194018 EXTAVIA 250MCG/ML INJ PSO LQF 15+15X1,2ML ISP 

0210083 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

0210085 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

0210081 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 1X63MCG+1X94MCG 

0210082 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 1X63MCG+1X94MCG 

0027259 REBIF 22MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML 

0500511 REBIF 22MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML 

0027262 REBIF 44MCG INJ SOL ISP 12X0,5ML 

0500512 REBIF 44MCG/0,5ML INJ SOL ZVL 4X1,5ML 

0173174 REMUREL 20MG/ML INJ SOL ISP 28X1ML 

0136994 REMUREL 40MG/ML INJ SOL ISP 12X1ML 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o:  
 
Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá  a napadené usnesení  
se potvrzuje.  

 
 

O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 

 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující skutečnosti. 
 
Ústav dne 17. 10. 2019 zahájil na žádost účastníka řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, v rámci zkrácené 
revize systému úhrad ve smyslu § 39p zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o zkrácené revizi systému úhrad 
předmětných přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 8. 1. 2021 napadené usnesení, ve kterém v souladu s § 36 odst. 3 správního 
řádu a s přihlédnutím k § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení v předmětném správním 
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řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS275693/2019 stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům 
pro rozhodnutí 5 dní ode dne doručení napadeného usnesení.  
 

II. 
 

Odvolání 
 

Odvolatel podal dne 28. 1. 2021 proti napadenému usnesením elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 28. 1. 2021. 
Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené usnesením v celém rozsahu 
a domáhá se jeho zrušení a nového projednání věci Ústavem. Odvolatel je držitelem 
rozhodnutí o registraci předmětného léčivého přípravku Copaxone a uvádí následující námitky. 
 
1. 
Odvolatel namítá, že Ústavem stanovená 5denní lhůta pro vyjádření se k podkladům pro 
rozhodnutí není přiměřená. Přiměřenost lhůty se musí vztahovat ke složitosti posuzované věci, 
k rozsahu spisového materiálu, k rozsahu vyjádření účastníků řízení a k dosavadnímu trvání 
a průběhu správního řízení. Také musí Ústav přihlédnout k tomu, jak lhůty v analogických 
případech stanoví právní předpisy. 
 
Ústav sice v napadeném usnesení odkazuje na lhůtu, ve které má vydat rozhodnutí 
v předmětném správním řízení, ale tato lhůta, která dle § 39p odst. 5 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění činí 50 kalendářních dní, skončila již 6. 12. 2019. Odvolatel překročení 
této lhůty nepovažuje vzhledem ke složitosti řízení za neadekvátní, současně však tedy dle 
jeho názoru nelze tuto lhůtu považovat za dostatečné odůvodnění stanovení nepřiměřeně 
krátké lhůty pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žádné další 
zdůvodnění vztahující se k délce lhůty není v napadeném usnesení uvedeno, považuje ho 
odvolatel za nepřezkoumatelné. 
 
2. 
Odvolatel namítá také nezákonnost stanovené lhůty. Správní řád žádnou lhůtu pro vyjádření 
účastníků řízení podle §36 odst. 3 nestanoví a tato tak zůstává výhradně na správním uvážení 
správního orgánu.  
 
Zákon však stanoví minimální lhůty pro úkony účastníků v analogických situacích. Ustanovení 
§39g odst. 5 zákona (které se podle §39p odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nepoužije) stanoví lhůtu minimálně v délce 10 dní. Zkrácená revize podle §39p je sice svou 
povahou řízením s kratšími lhůtami, je však třeba zdůraznit, že podklady pro vydání rozhodnutí 
Ústavu v jakékoliv, tedy i zkrácené revizi, a to zejména v nadepsaném řízení, jsou zásadně 
rozsáhlejší a složitější než v běžném řízení na žádost. Navíc v řízení na žádost obstarává 
drtivou většinu podkladů sám žadatel – účastník řízení, a ty jsou mu tak důkladně známy. 
V revizi je pak podstatná část podkladů zakládána do spisu jinými účastníky řízení, včetně 
mnoha návrhů k provedení důkazů. Ústav sice takové podklady hodnotí a shrnuje v hodnotící 
zprávě (což je z pohledu rychlé orientace ve spise a seznámení se s názorem Ústavu velice 
efektivní), ale účastníkům řízení není možné upřít právo se řádně seznámit se všemi těmito 
podklady přímo a tyto porovnat s jejich hodnocením Ústavem. Lhůta pro vyjádření se 
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k podkladům pro vydání rozhodnutí pak musí zohlednit množství a rozsah podkladů 
založených Ústavem do správního spisu.  
 
V napadeném usnesení Ústav stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům v délce 5 dní, což 
je nejkratší možná a představitelná lhůta. Taková lhůta je tedy přiměřená pro skutkově 
jednoduché věci, s minimem záznamů a podkladů založených do správního spisu a minimem 
vyjádření ostatních účastníků řízení. Správní spis vedený Ústavem v nadepsaném řízení 
obsahuje celkem 69 různých položek (jednotlivých záznamů a vstupů, nikoliv dokumentů – 
těch je násobně více). Všichni účastníci řízení využili svého práva na vyjádření se v řízení 
v různých jeho fázích, někteří i opakovaně a celkově je tedy ve spise velké množství takových 
vyjádření. Spis takového rozsahu rozhodně nepatří mezi stručné a s minimem podkladů, aby 
lhůta mohla být stanovena jen v délce 5 dní, věc Ústavem posuzovaná v nadepsaném řízení 
je složitá po skutkové i právní stránce a rozsah podkladů je totožný se souběžným řízením 
v hloubkové revizi. 
 
Protože rozsah podkladů je rozhodně větší než u průměrného řízení vedeného na žádost, 
nemůže být přiměřená lhůta pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí kratší než 
standardní lhůta pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí v řízení na žádost, tedy 
nemůže být kratší než 10 dní. Skutečnost, že se §39g odst. 5 zákona jako takové nepoužije, 
na takovém závěru nic nemění. Protože Ústav stanovil lhůtu kratší, je dle odvolatele napadené 
usnesení nezákonné. 
 
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 odvolacích námitek 
 
K námitce odvolatele, že Ústavem stanovená 5denní lhůta pro vyjádření se k podkladům 
pro rozhodnutí není přiměřená a je nedostatečně odůvodněná, a proto je napadené usnesení 
nepřezkoumatelné, uvádí odvolací orgán následující. 
 
V napadeném usnesení Ústav stanovení lhůty odůvodnil tak, že „Podle ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu musí být účastníkovi řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu 
může správní orgán určit pro provedení úkonu přiměřenou lhůtu. Na základě těchto ustanovení 
správního řádu a vzhledem ke lhůtě stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění 
pro vydání rozhodnutí v předmětném správním řízení vydal Ústav toto usnesení, kterým určil 
účastníkovi lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí“. 
 
Odvolací orgán k tomu podotýká, že se jedná o standardní odůvodnění Ústavu, které odpovídá 
jeho konstantní rozhodovací praxi. Dle § 39 odst. 1 správního řádu určí Ústav účastníkovi 
přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Dle § 39 
odst. 2 správního řádu pak může Ústav tuto lhůtu na žádost účastníka za podmínek 
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stanovených v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit. Účastník má právo požádat 
o prodloužení lhůty, nevzniká mu však na to zákonný právní nárok.  
 
Jak již odvolací orgán uvedl, stanovení 5denní lhůty pro vyjádření se k podkladům 
pro rozhodnutí aplikuje Ústav v tomto typu správních řízení (zkrácená revize) standardně. 
V této souvislosti lze odkázat například na usnesení v řízeních sp. zn. SUKLS84307/2020, 
SUKLS128613/2019 či SUKLS27614/2017, přičemž v posledně zmíněném řízení je odvolatel 
dokonce účastníkem řízení a délku takto stanovené lhůty zde nijak nerozporoval. Tato praxe 
Ústavu je mu tedy dobře známa a mohl ji předvídat i v předmětném správním řízení. 
 
Vzhledem k marnému uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí ve zkráceném revizním řízení 
dle § 39p odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění se sice může zdát stanovení kratších 
lhůt pro vyjádření se k podkladům odůvodněné zájmem na rychlém průběhu řízení již 
nepodstatné, avšak odvolací orgán zdůrazňuje, že ani po uplynutí zákonem stanovené lhůty 
pro vydání rozhodnutí rozhodně nelze rezignovat na primární účel zkráceného revizního 
řízení, kterým je zohlednění vstupu nových léčivých přípravků na trh a s tím související 
promítnutí úspory z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Primárním zájmem Ústavu 
v řízení musí i nadále zůstat snaha vydat správné a zákonné rozhodnutí ve věci v co 
nejkratších době. Odvolací orgán tedy shledává stanovení kratší, 5denní lhůty pro vyjádření 
s odkazem na povahu zkráceného revizního řízení za relevantní a odůvodněné. 
 
K námitce odvolatele, že pokud Ústav stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům 
v předmětném správním řízení kratší než v průměrném řízení vedeném na žádost, tedy kratší 
než 10 dní, je dle odvolatele napadené usnesení nezákonné, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Na tomto místě je třeba zasadit stanovení 5denní lhůty v napadeném usnesení do kontextu 
aktuální fáze předmětného správního řízení. Dne 11. 12. 2020 Ústav do spisu založil hodnotící 
zprávu, ukončil zjišťování podkladů pro rozhodnutí a stanovil účastníkům řízení lhůtu 
pro vyjádření se k podkladům v délce 5 dnů od doručení usnesení, tedy do 21. 12. 2020. Této 
možnosti využil nejen odvolatel, který již tehdy zaslal své vyjádření k podkladům pro 
rozhodnutí, nýbrž i další účastníci řízení, mezi nimi také účastník řízení Merck Europe B. V., 
se sídlem Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nizozemské království, 
IČ: 71283064, zastoupen společností Merck spol. s r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 
140 00 Praha 4, IČ: 18626971, který ve svém vyjádření Ústav upozornil na chybu ve výpočtu 
jádrové úhrady a úhrady za balení předmětných léčivých přípravků. Tato chyba měla 
za následek chybný výsledek kalkulace dopadu do rozpočtu, neměla však žádný vliv 
na samotný způsob výpočtu základní úhrady či stanovení referenčního přípravku.  
 
Ústav tedy dne 8. 1. 2021 vydal nové sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí, 
kde tuto početní chybu napravil, a zároveň napadeným usnesením stanovil novou 5denní lhůtu 
pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, s koncem dne 18. 1. 2021. Fakticky tak měl 
odvolatel na své vyjádření k podkladům pro rozhodnutí déle než měsíc.  
 
Odvolací orgán opakuje, že oproti sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
ze dne 11. 12. 2020 nedošlo ve sdělení ze dne 8. 1. 2021 k žádným změnám týkajícím se 
způsobu výpočtu základní úhrady či volby referenčního přípravku, ani k založení nových 
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podkladů (s výjimkou opraveného výpočtu úspory z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění), které by odůvodňovaly potřebu stanovení delší lhůty pro vyjádření účastníků řízení.  
 
Nadto skutečnost, že je lhůta zcela dostatečná pro poskytnutí vyjádření, odvolatel (stejně jako 
další účastníci řízení) nepřímo potvrdil tím, že na obě usnesení o stanovení lhůty pro vyjádření 
se k podkladům pro rozhodnutí reagoval obsáhlými vyjádřeními. 
 
Odvolatel neuvádí konkrétní zákonné ustanovení, s nímž by lhůta stanovená v napadeném 
ustanovení měla být v rozporu a ani odvolací orgán žádné takovéto ustanovení nenalezl, 
námitce nezákonnosti napadeného usnesení tedy nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává ministerstvo odvolání odvolatele nedůvodným.  
 

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. Zdenka Pešková 
zástupkyně vedoucí  

oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 
podepsáno elektronicky 
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