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*MZDRX018X0EI* 

MZDRX018X0EI 

R O Z H O DN U TÍ  

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, 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 
 
 Teva B.V., 
Se sídlem Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemské království, ev. č.: 30209814  
Zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 
5, IČO: 25629646 
 

 Amgen Europe B.V., 
Se sídlem Minervum 7061, 4817ZK Breda, Nizozemské království, ev. č.: 20080576 
Zastoupena: Amgen s.r.o., Se sídlem Klimentská 1262/46, 110 00 Praha 1, IČO: 27117804 
 

 Accord Healthcare S.L.U., 
Se sídlem Edificio Este Planta, World Trade Center 6, 08039 Barcelona, Španělské království,  
ev. č.: B65112930 
Zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, Se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, IČO: 
48094099 
 

 Cinfa Biotech S.L., 
Se sídlem Travesía de Roncesvalles, 1, 31699 Olloki (Navarra), Španělské království 
Zastoupena: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Se sídlem Apollogasse 16-18, A-1070 
Wien, Rakouská republika, ev. č.: ATU52239000 
 

 Sandoz GmbH, 
Se sídlem Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Rakouská republika, ev. č.: ATU32425809  
Zastoupena: SANDOZ s.r.o., Se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 
41692861 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Accord Healthcare S.L.U., se sídlem Edificio Este 
Planta, World Trade Center 6, 08039 Barcelona, Španělské království, ev. č.: B65112930, 
zastoupeného Ing. Ludmilou Novákovou, se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, IČO: 
48094099 (dále jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 
10. 5. 2019, č. j. sukl113992/2019, sp. zn. SUKLS58831/2019 (dále jen „napadené 
rozhodnutí“), vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14) tj.  

 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0194294 LONQUEX 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I 

0194295 LONQUEX 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML II 

0149770 NEULASTA 6MG INJ SOL 1X0,6ML II 

0238203 PELGRAZ 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML 
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0238250 PELMEG 6MG INJ SOL 1X0,6ML 

0238245 ZIEXTENZO 6MG INJ SOL 1X0,6ML 
 

(dále jen „předmětné léčivé přípravky“) 

 
t a k t o: 

 
I. Podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok č. 3 
napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
 
I I .  Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené 
rozhodnutí se ve zbylé části 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 rozhodné skutečnosti. 
 
Dne 23. 3. 2019 zahájil Ústav z moci úřední podle § 39p odst. 5 ve spojení s § 39c odst. 9 a 10 
zákona o veřejném zdravotním pojištění zkrácenou revizi úhrad léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14), vedenou pod sp. zn. SUKLS58831/2019 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal ve správním řízení vedeném dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále jen 
„zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), dne 10. 5. 2019 
napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„ 

1.  
stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39p 
odst. 5 ve spojení s ustanoveními § 39c odst. 9 písm. c) a § 39c odst. 7 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupinu v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim 
(L03AA13) a lipegfilgrastim (L03AA14) základní úhradu ve výši 771,2548 Kč za obvyklou 
denní terapeutickou dávku (dále jen ODTD). 
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Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou ve vztahu 
k tomuto výroku výroky navazujícími. 
  
 
2. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0194294 LONQUEX     6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč, 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen 
„vyhláška č. 376/2011 Sb.“) zůstávají stanoveny takto:  
 
A,E/ONK, HEM  
P: Lipegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní 
nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických 
syndromů). 
 
 
3. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0194295 LONQUEX     6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML II 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 



 

 

Str. 5 z 13 

 

a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
zůstávají stanoveny takto:  
 
A,E/ONK, HEM  
P: Lipegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní 
nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických 
syndromů). 
 
 
4. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0149770 NEULASTA     6MG INJ SOL 1X0,6ML II 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
zůstávají stanoveny takto:  
 
A,E/ONK, HEM  
P: Pegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové 
onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie).  
 
Toto platí i pro léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0028197 NEULASTA     6MG INJ SOL 1X0,6ML III 
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5. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0238203 PELGRAZ     6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
zůstávají stanoveny takto:  
 
A,E/ONK, HEM  
P: Pegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové 
onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie).  
 
 
6. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0238250 PELMEG     6MG INJ SOL 1X0,6ML 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
zůstávají stanoveny takto:  
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A,E/ONK, HEM  
P: Pegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové 
onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie).  
7. léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0238245 ZIEXTENZO     6MG INJ SOL 1X0,6ML 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim 
(L03AA14). 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 15425,10 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
zůstávají stanoveny takto:  
 
A,E/ONK, HEM  
P: Pegfilgrastim je hrazen v indikaci zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence 
febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové 
onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie). 
“ 

 
II. 

Odvolání 
 

Odvolatel podal dne 22. 5. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci 
Ústavu k novému projednání. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
uvedeného ve výroku č. 5 napadeného rozhodnutí. 

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



 

 

Str. 8 z 13 

 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel namítá, že předmětné správní řízení nebylo, v rozporu s § 39b odst. 8 zákona 
č.  48/1997 Sb., zahájeno neprodleně. 
 
Odvolatel odkazuje na § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. a podotýká, že k zahájení 
předmětného správního řízení došlo až po 134 dnech od stanovení výše a podmínek 
předmětného léčivého přípravku PELGRAZ, 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML, kód Ústavu 0238203 
(dále jen „léčivý přípravek PELGRAZ“). Takový postup dle odvolatele nelze považovat 
z právního ani faktického hlediska za zahájení řízení neprodleně. Odvolatel je toho názoru, že 
Ústav zásadním způsobem vybočil ze svých zákonných povinností a postupoval in fraudem 
legis. Postupem Ústavu došlo v očích odvolatele ke zmaření smyslu ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění za účelem dosažení cíle právem nepředpokládaného. 
 
Ačkoli dle odvolatele Ústav disponoval informacemi o vstupu prvního podobného přípravku 
na trh již ode dne 20. 12. 2018, k zahájení předmětného správního řízení došlo o více než tři 
měsíce později. Ani o této době – tj. více než 93 dní – nelze podle odvolatele usuzovat jako 
o době odpovídající pojmu neprodleně. 
 
V souvislosti s pojmem „neprodleně“ odvolatel zmiňuje rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 30. 11. 2009, č. j. 4 As 19/2009-103, a dodává, že ačkoli termínu „neprodleně“ nelze 
přiřadit jednoznačnou časovou hodnotu, vždy by měl odpovídat postupu bez zbytečného 
otálení či zdržování. Zároveň by se mělo jednat vždy o dobu odpovídající řádu dnů. Odvolatel 
v návaznosti na uvedené ilustruje, jakým způsobem sám vnímá pojem „neprodleně“ v relaci 
k jednotlivým lhůtám obsaženým v zákoně č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel je toho názoru, že zahájení řízení neprodleně je jednou z procesních podmínek 
nutných pro zahájení předmětného správního řízení, a odkazuje v tomto kontextu na průběh 
správního řízení vedeného pod sp. zn. SUKLS153185/2015. Za účelem podpory svých tvrzení 
odvolatel dále upozorňuje na nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1829/13, 
ve kterém Ústavní soud dospěl k závěru, že se správní orgány musejí při aplikaci procesních 
pravidel vyhýbat jak přepjatému formalismu, tak i přílišné pružnosti, která by vedla k odstranění 
procesních podmínek stanovených zákonem. Jelikož předmětné správní řízení již bylo 
zahájeno, a z něho plynoucí protiprávní stav tedy již nastal, nemá Ústav ve světle zásady 
legitimního očekávání jinou možnost, než předmětné správní řízení zastavit. 
 
Odvolatel dále poukazuje na znění § 2 odst. 4 správního řádu a z něho plynoucí správněprávní 
zásady nestrannosti, materiální ekvity a legitimního očekávání. Postup Ústavu v předmětném 
správním řízení shledává odvolatel nepředvídatelným a narušujícím rovnost adresátů veřejné 
správy. Odvolatel zdůrazňuje, že zásadu legitimního očekávání je třeba ctít jakožto jednu 
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ze základních zásad správního práva, s přesahem do ústavněprávní roviny. Jak proto 
odvolatel uvedl již výše, Ústav je povinen předmětné správní řízení zastavit. 
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele uvádí následující. 
 
Odvolací orgán na úvod připomíná, že dle § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. „Ústav 
po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 
7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c odst. 9“. Dle § 46 odst. 1 správního řádu platí, že 
„Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi 
uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním prohlášením, a není-li správnímu 
orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému účastníkovi“. Podle § 39c odst. 9 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. „V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena 
úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který byl podle zákona o léčivech 
registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %“. 
Ustanovení § 39c odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, že „Snížení základní úhrady podle 
odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p“. Ustanovení § 39p zákona 
č. 48/1997 Sb. je úpravou zkrácené revize systému maximálních cen nebo úhrad. 
 
Dle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. má být rozhodnutí ve zkrácené revizi vydáno do 
50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účelem zahájení a provedení zkrácené revize 
je dosažení úspory prostředků zdravotního pojištění díky vstupu generika do systému úhrad, 
a to snížením aktuálně platné základní úhrady, čímž se vstup prvního podobného přípravku 
do systému úhrad promítne na základě zákona do výše úhrad léčivých přípravků v příslušné 
referenční skupině. 
 
Co se sémantiky týče, je odvolací orgán toho názoru, že příslovce „neprodleně“, použité 
v § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., je třeba vnímat jako v zásadě významově totožné 
s pojmy „bezodkladně“ či „bez zbytečného odkladu“. V souladu s nálezem Ústavního soudu 
ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05, je zapotřebí takové termíny vykládat vždy 
s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Nejvyšší správní soud k podobným 
vymezením času dále uvádí, že je jimi rozuměna lhůta v řádu dnů, maximálně týdnů, s tím, že 
postupovat by se mělo v co nejkratším časovém úseku (srov. např. rozsudky Nejvyššího 
správního soudu ze dne 12. 6. 2019, č. j. 51 A 15/ 2019 - 24, a ze dne 31. 5. 2019, 
č. j. 59 A 11/2019 - 25). Obdobně jako Ústavní soud dospěl i Nejvyšší správní soud k závěru, 
že se v praxi jedná o pojmy, jež je třeba vykládat ad hoc, se zřetelem ke konkrétním 
okolnostem (srov. dále např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2010, 
sp. zn. 9 Afs 20/2010-74, ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 6 As 1/2008, nebo také rozsudek 
Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 5. 2019, č. j. 59 A 11/2019 - 25). 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí, že jakkoli je třeba příslovečné určení „neprodleně“ 
ve smyslu § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. vnímat jako neurčitý právní pojem (srov. např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, č. j. 2 Afs 79/2015 – 36), prodleva 
delší čtyř měsíců se může zdát jako jen stěží odpovídající pojmu neprodleně v běžném slova 
smyslu. V tomto ohledu dává odvolací orgán odvolateli za pravdu.  
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Třebaže však Ústav zahájil předmětné správní řízení až dne 23. 3. 2019, tj. teprve po 134 
dnech ode dne 9. 11. 2018, kdy došlo k pravomocnému stanovení výše a podmínek úhrady 
prvního podobného přípravku PELGRAZ, nelze na jeho kroky nazírat jako na postup, 
ve kterém by nebyla věnována pozornost otázce, zda předmětné správní řízení bylo či nebylo 
zahájeno neprodleně, tak jak požaduje § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Ústav se 
v napadeném rozhodnutí s námitkou odvolatele stran nezahájení předmětného správního 
řízení neprodleně obsáhle vypořádal, přičemž uvedl – na rozdíl od případu odvolacím orgánem 
zrušeného rozhodnutí Ústavu č. j. sukl241228/2015, sp. zn. SUKLS153185/2015 – z jakého 
důvodu v konkrétním případě považuje správní řízení za zahájené neprodleně po stanovení 
výše a podmínek úhrady prvního podobného přípravku a jakými úvahami se při posuzování 
této otázky ubíral. Na napadené rozhodnutí proto v tomto směru nelze nahlížet jako 
na nepřezkoumatelné či apriorně ignorující podmínky řízení.  
 
Odvolací orgán se ztotožňuje s názorem uvedeným v odvolatelem zmíněném nálezu 
Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1829/13, ohledně toho, že by se správní 
orgány měly v rámci své činnosti vystříhat přílišné pružnosti, která by vedla k faktickému 
odstranění procesních podmínek stanovených zákonem. S přihlédnutím k tomu odvolací 
orgán konstatuje, že doba 134 dnů – i vzhledem k výše uvedené judikatuře správních soudů – 
se ve vztahu k zákonem použitému pojmu „neprodleně“ jeví prima facie nadměrně dlouhou, 
ačkoli odvolací orgán rozumí postupu, který Ústav zvolil. 
 
I kdyby však postup Ústavu s přihlédnutím k výše uvedenému byl vnímán  jako vadný, zásadní 
rozdíl mezi situací v předmětném správním řízení a řízení sp. zn. SUKLS153185/2015 spočívá 
ve skutečnosti, že v řízení sp. zn. SUKLS153185/2015 vyčkával Ústav se zahájením řízení 
natolik dlouhou dobu, že se v mezidobí stalo zatím vykonatelným rozhodnutí vydané v další 
hloubkové revizi, vedené pod sp. zn. SUKLS211063/2013, týkající se rovněž léčivých 
přípravků, o nichž bylo rozhodováno v řízení sp. zn. SUKLS153185/2015. Na základě § 39c 
odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. pak Ústav o 32 % snížil základní úhradu léčivým 
přípravkům z té výše úhrady, ke které dospěl v rámci hloubkové revize 
sp. zn. SUKLS211063/2013. V takovém případě tudíž došlo ke stavu, kdy prodlení 
se zahájením správního řízení vedlo k výrazně odlišné podobě výsledného rozhodnutí, než 
jaká by bývala jeho podoba, pokud by toto řízení bylo bývalo zahájeno neprodleně, tak jak 
požaduje zákon. Odvolací orgán – na druhou stranu – co se předmětného správního řízení 
týče, neshledal žádných skutečností, které by svědčily o tom, že se výsledná podoba 
napadeného rozhodnutí liší od té podoby, kterou by napadené rozhodnutí mělo, pakliže by 
došlo k zahájení předmětného správního řízení neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 
o stanovení výše a podmínek úhrady prvního podobného přípravku, tak jak stanoví 
§ 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Sám odvolatel ostatně neuvedl ničeho konkrétního o tom, 
jakým způsobem mu prodleva mezi zahájením předmětného správního řízení a nabytím právní 
moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady prvního podobného přípravku měla 
způsobit újmu. Pokud měl odvolatel skutečně zájem na tom, aby předmětné správní řízení bylo 
zahájeno dříve – tak jak stanoví zákon, mohl u Ústavu podat podnět k zahájení řízení z moci 
úřední, ve smyslu § 42 správního řádu. 
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Odvolací orgán není přesvědčen o názoru odvolatele, že by na kroky Ústavu v předmětném 
správním řízení mělo být nahlíženo jako na postup vedený in fraudem legis, při němž Ústav 
skrze ohýbaní procesních pravidel zcela maří smysl ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění ve snaze dobrat se cílů právem nepředpokládaných. Jak bylo uvedeno 
výše, smyslem § 39b odst. 8 a souvisejících ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. je dosažení 
úspory prostředků zdravotního pojištění díky vstupu generika do systému úhrad, a to snížením 
aktuálně platné základní úhrady, čímž se vstup prvního podobného přípravku do systému 
úhrad promítne na základě zákona do výše úhrad léčivých přípravků v příslušné referenční 
skupině. Odvolací orgán nenalezl žádného konkrétního důvodu k pochybnostem o tom, že byl 
Ústav v průběhu předmětného správního řízení veden právě tímto cílem a že tohoto cíle bylo 
prostřednictvím napadeného rozhodnutí skutečně dosaženo, jakkoli Ústav zahájil předmětné 
správní řízení později, než měl. Odvolací orgán si není vědom žádných okolností 
nasvědčujících tomu, že by Ústav svým postupem zamýšlel dosáhnout odlišného, zákonem 
nepředpokládaného, cíle a ani odvolatel takový domnělý cíl nikterak blíže neidentifikoval. 
 
Odvolací orgán dále uvádí, že pokud by měl být termín „neprodleně“ ve smyslu § 39b odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. vnímán jako abstraktně vyjádřená lhůta, ve které by měl správní orgán 
řízení zahájit, je vhodné v této souvislosti zmínit rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 5. 9. 2007, č. j. 3 As 44/2007 – 60. Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku zabývá 
výkladem lhůty obsažené v § 133 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. To 
v konkrétním případě správnímu orgánu ukládá povinnost rozhodnout bez zbytečného 
odkladu, nejdéle do 60 dnů ode dne podání odvolání. Nejvyšší správní soud se k povaze takto 
vyjádřené lhůty vyjadřuje následovně: „Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s Městským 
soudem v Praze, že v tomto ustanovení není stanovena lhůta prekluzivní (tedy lhůta 
znamenající zánik práva, k níž by musel správní orgán i soud přihlédnout z úřední povinnosti), 
nýbrž lhůta pořádková. Pokud by se mělo jednat o lhůtu prekluzivní, musel by zákon stanovit, 
jaký by byl procesní postup, jestliže by lhůta nebyla dodržena (např. zastavení odvolacího 
řízení v okamžiku uplynutí lhůty 60 dnů od podání odvolání). Nic takového však zákon 
nestanovil.“ Jelikož ani zákon o veřejném zdravotním pojištění neobsahuje ničeho o tom, jaký 
by měl být procesní postup v případě, pokud Ústav nezahájí správní řízení neprodleně 
po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podobného léčivého 
přípravku, má odvolací orgán ve světle uvedeného rozsudku za to, že povaha lhůty v § 39b 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. není prekluzivní, a že tudíž nezahájení řízení neprodleně 
nevede bez dalšího ke kategorickému zániku oprávnění Ústavu správní řízení zahájit. 
 
V odvolatelem zmiňovaném rozhodnutí ministerstva ze dne 21. 12. 2018, 
č. j. MZDR10536/2016-2/FAR, zn.: L17/2016, označil odvolací orgán požadavek 
neprodleného zahájení řízení podle § 39b odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. za podmínku, bez 
jejíhož splnění nelze správní řízení zahájit. Odvolací orgán za účelem zpřesnění tohoto 
výkladu uvádí následující. Podle věty prvé § 2 odst. 1 správního řádu platí, že „Správní orgán 
postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu (...)“. Jelikož je na základě § 2 odst. 1 správního 
řádu Ústav coby správní orgán vázán zásadou zákonnosti, nepřísluší Ústavu oprávnění 
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zahajovat správní řízení jiným než zákonem stanoveným způsobem či v jinou než zákonem 
stanovenou dobu. Úkony správních orgánů, které se nezakládají na právních předpisech nebo 
jim neodpovídají, dávají ve správních řízeních vzniknout vadám těchto řízení. Na postup, při 
kterém správní orgán nerespektuje podmínky řízení, a zahájí tak správní řízení v rozporu 
s právními předpisy, je tudíž třeba nazírat jako na postup vadný. Pokud tedy Ústav zahájil 
předmětné správní řízení s prodlením, tj. v rozporu se zákonnou podmínkou § 39b odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., zatížil tím předmětné správní řízení vadou. 
 
Co se charakteru vad správních řízení týče, odvolací orgán uvádí, že podle věty třetí § 89 
odst. 2 správního řádu, části před středníkem, platí, že „K vadám řízení, o nichž nelze mít 
důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, 
popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží“. Odvolací orgán k tomu dodává, že jelikož 
napadené rozhodnutí bylo vydáno v téže podobě, v jaké by toto rozhodnutí bylo vydáno 
i tehdy, pokud by Ústav zahájil předmětné správní řízení neprodleně po nabytí právní moci 
rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady prvního podobného léčivého přípravku 
PELGRAZ, nepovažuje odvolací orgán prodlení Ústavu se zahájením předmětného správního 
řízení za takovou vadu řízení, o které by bylo možné mít důvodně za to, že mohla mít vliv 
na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy či na jeho správnost. V návaznosti 
na uvedené je odvolací orgán toho názoru, že k této vadě řízení není zapotřebí přihlížet. 
 
Odvolací orgán sdílí názor odvolatele, že správní orgány jsou vázány zásadami činnosti 
správních orgánů, zakotvených v hlavě II správního řádu, včetně zásad nestrannosti, 
materiální rovnosti a předvídatelnosti, a to i s ohledem na přesah těchto zásad do roviny 
ústavního práva. V daném případě je však odvolací orgán přesvědčen, že pochybení Ústavu 
v předmětném správním řízení nevykazovalo takový charakter a intenzitu, jež by 
odůvodňovaly zrušení napadeného rozhodnutí na základě § 90 odst. 1 správního řádu. Jak 
bylo uvedeno výše, pozdní zahájení správního řízení bylo dle odvolacího orgánu v tomto 
konkrétním případě příkladem vady řízení, o které nelze mít důvodně za to, že mohla mít vliv 
na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost. 
Se zřetelem k § 89 odst. 2 správního řádu proto odvolací orgán nebude k této vadě přihlížet. 
Pakliže odvolatel vnímal skutečnost, že předmětné správní řízení nebylo zahájeno 
bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady prvního 
podobného léčivého přípravku PELGRAZ jako narušení svých právem chráněných zájmů, 
související s nerespektováním výše uvedených zásad, mohl sám podat u Ústavu podnět 
k zahájení řízení z moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu, eventuálně následovaný 
podnětem k učinění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 2 správního řádu, adresovaný 
ministerstvu. 

 
IV.  

 
Odvolací orgán uvádí k výroku č. I tohoto rozhodnutí následující. 
 
V průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu zrušena výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění následujícímu předmětnému přípravku: 
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 LONQUEX, 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML II, kód Ústavu 0194295, výrok č. 3 

napadeného rozhodnutí. 
 

Vzhledem k tomu, že uvedený léčivý přípravek již nemá stanovenu výši a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán výrokem č. I 
tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto rozsahu 
zastavuje. 
 

V. 
 
Na základě všech výše uvedených důvodů 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 
pověřena vedením odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky  
 
 

 

 


		2021-05-13T13:43:25+0000
	Not specified




