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Vyvěšeno dne: 21. 5. 2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 21. května 2021 

Č. j.: MZDR 31075/2019-3/CAU 
Zn.: L31/2019 

K sp. zn.: SUKLS363407/2018 

*MZDRX01939NV* 

MZDRX01939NV 

ROZHODNUTÍ  

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, pobytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 



 

 

Str. 2 z 10 

 

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

 
 Abbott Laboratories, s.r.o., 
Se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 25095145 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 
Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se 
sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 
47114304, všech společně zastoupených Ing. Marcelou Malinovou, bytem Polní 331, 
Hostouň (dále jen „odvolatel“), 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 14. 5. 2019, 
č. j. sukl115874/2019, sp. zn. SUKLS363407/2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných potravin pro zvláštní lékařské účely 
(dále také „PZLÚ“) enterální výživa pro pacienty s onemocněním plic, tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0033525 PULMOCARE 500 ML PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 1X500ML 

 
(dále také „předmětná potravina“ či „předmětná PZLÚ“) 

 

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. 
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U Ústavu bylo dne 21. 11. 2018 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 v tehdy platném a účinném znění (dále jen „zákon 
č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše 
a podmínek úhrady předmětné potraviny (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 

Ústav vydal dne 14. 5. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 

„1. 

Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných potravin pro zvláštní lékařské účely 
enterální výživa pro pacienty s onemocněním plic základní úhradu ve výši 
50,3340 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ‚ODTD‘). 
 

Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 2, a 3a), které jsou ve vztahu k tomuto výroku 
výroky navazujícími. 
 
2. 
Stanovuje na základě ustanovení § 39b odst. 11 a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných potravin pro zvláštní lékařské účely 
enterální výživa pro pacienty s onemocněním plic jednu další zvýšenou úhradu ve výši 
205,5000 Kč za ODTD. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 3b), který je ve vztahu k tomuto výroku výrokem 
navazujícím. 
 
3. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 
Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 
0033525 PULMOCARE 500 ML PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 1X500ML 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních 
skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚vyhláška č. 384/2007 Sb.‘) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely tak, že nově činí 63,34 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
§ 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny 
pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16  
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), jako doplněk stravy 
u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá 
déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí 
jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. 
To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší 
než 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více 
jak 10 % za poslední 3 měsíce. 
Jde o hyperenergetický přípravek enterální výživy, který je určen pro kompenzaci a korekci 
těžkých deficitů energie proteinu a ostatních makro- i mikro-nutrientů.  
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena pacientům s chronickým plicním 
onemocněním při hodnotě FEV1 pod 50 %. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění potraviny 
pro zvláštní lékařské účely 
 
Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 
0033525 PULMOCARE 500 ML PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 1X500ML 

 
tak, že nově činí 68,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
§ 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění 
dosavadní podmínky jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
V 
E/F16 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250 kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy 
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se zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní 
gastrostomie nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami 
polykání běžné stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, 
stavy po ozáření dutiny ústní a jícnu apod.) 
Jde o hyperenergetický přípravek enterální výživy, který je určen pro kompenzaci a korekci 
těžkých deficitů energie proteinu a ostatních makro- i mikro-nutrientů. Přípravek neobsahuje 
vlákninu. Je proto určen k podání kratšímu než 2 měsíce jako jediný zdroj výživy. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena pacientům s chronickým plicním 
onemocněním při hodnotě FEV1 pod 50 %.“ 
 
Část napadeného rozhodnutí nabyla právní moci dne 4. 6. 2019, a to v rozsahu výroků 
č. 1 a 2. 
 

II. 

Odvolání 

 

Odvolatel podal dne 30. 5. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 3. 6. 2019. 
Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí v rozsahu 
výroku č. 3a) a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci Ústavu 
k novému projednání.  

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 brojí proti způsobu stanovení úhrady předmětné PZLÚ. 
 
Odvolatel namítá, že úhrada za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny byla 
stanovena ve výši 63,34 Kč, což odpovídá 755 kcal obsažených v předmětné potravině. 
Odvolatel je přesvědčen, že úhrada za balení v úrovni základní úhrady tak byla v rozporu 
se stanovenými podmínkami úhrady, jelikož nebyl respektován hrazený limit 600 kcal 
na den. 
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Odvolatel upozorňuje, že napadeným rozhodnutím byla základní úhrada skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných potravin pro zvláštní lékařské účely „enterální výživa pro pacienty 
s onemocněním plic“ (dále jen „předmětná pseudoreferenční skupina“) stanovena ve výši 
50,3340 Kč, přičemž obvyklá denní terapeutická dávka (dále jen „ODTD“) byla stanovena 
ve výši 600 kcal. V tomto duchu měl Ústav dle odvolatele stanovit úhradu za balení v úrovni 
základní úhrady předmětné potraviny odpovídající hrazenému limitu 600 kcal. 
 
Odvolatel dále namítá, že vypořádání jeho připomínek ze dne 11. 4. 2019 k hodnotící zprávě 
neodpovídá namítané skutečnosti. 
 
Námitku odvolatele vůči výši úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny 
dle odvolatele Ústav vypořádal na str. 7 napadeného rozhodnutí tvrzením, že „ke změně 
výpočtu základní úhrady za balení PZLÚ pouze v limitu 600 kcal/jednotku balení, nelze 
s ohledem na aktuální znění legislativy přistoupit, neboť tento separátní postup pro výpočet 
úhrady za balení jednotlivých PZLÚ není v legislativě zakotven. (…) Úhrada za balení 
léčivého přípravku, resp. PZLÚ je vypočtena jako součin za jednotku lékové formy (v tomto 
případě 1 kcal) a počet jednotek lékové formy přípravku (celkový počet jednotek lékové 
formy v balení)“. 
 
Pokud je ODTD pro základní úhradu předmětné pseudoreferenční skupiny stanovena ve výši 
600 kcal, musí být z pohledu odvolatele tato hodnota dodržena bez dalšího v případě, kdy 
balení, tedy jedna lahvička, může být spotřebována právě během 24 hodin. Balení 
předmětné potraviny však obsahuje 755 kcal, tedy o 155 kcal více, než je Ústavem 
stanovený denní limit pro částečnou výživu. Tato část balení podle odvolatele nemá být 
v základní úhradě hrazena, jelikož ji nelze dle podmínek úhrady hradit (s ohledem 
na ODTD 600 kcal).  
 
Dle odvolatele nelze souhlasit s tím, že Ústav nemá jinou možnost než stanovit úhradu 
pro celý obsah lahvičky, a tím stanovit úhradu za balení, která je v rozporu se stanovenými 
podmínkami úhrady a se stanovenou ODTD pro částečnou enterální výživu. V této 
souvislosti odvolatel argumentuje, že pokud by měl Ústav za to, že předmětná potravina má 
být hrazena v celém objemu, měl buď změnit ODTD pro částečnou parenterální výživu, nebo 
rozhodnout, že předmětná potravina má být hrazena pouze jako úplná enterální výživa.  
 
Odvolatel v návaznosti na uvedené připomíná, že dle letáku k předmětné potravině je 
zapotřebí spotřebovat celé balení do 24 hodin po otevření. Na základě doporučení výrobce 
tedy nelze nechat balení otevřené déle a zároveň nelze podle podmínek úhrady hradit 
za den více než 600 kcal. Podle názoru odvolatele pacient může konzumovat více 
předmětné potraviny, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje, pak ovšem musí být předmětná 
potravina buďto hrazena podle podmínek další zvýšené úhrady, anebo kalorický příjem 
nad 600 kcal nemá být hrazen ze zdravotního pojištění.  
 

Z uvedených důvodů odvolatel trvá na tom, že úhrada v úrovni základní úhrady pro balení 
s obsahem 755 kcal je stanovena nezákonně, v rozporu s hrazeným limitem pro sipping 
a v rozporu s podmínkami úhrady, stanovenými v napadeném rozhodnutí. 
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Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Ústav napadeným rozhodnutím stanovil ODTD ve výši 600,0000 kcal v souladu 
s § 15 odst. 5 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, v rozhodném znění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), 
přičemž základní úhrada předmětné pseudoreferenční skupiny ve výši 50,3340 Kč byla 
stanovena v souladu s § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., tj. ve výši nákladů jiné 
terapie, která je srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím předmětné 
potraviny. 
 
Odvolatel proti těmto aspektům napadeného rozhodnutí ve svém odvolání nijak věcně 
nebrojí a ani odvolací orgán vůči stanovené výši ODTD či výši základní úhrady předmětné 
pseudoreferenční skupiny nemá žádné výhrady. Odvolací orgán v tomto ohledu bez dalšího 
neshledal žádná pochybení v postupu Ústavu či v napadeném rozhodnutí. 
 
Co se týče námitky odvolatele, že balení předmětné potraviny obsahuje více kcal, než je 
stanovená ODTD (600 kcal), a přesto Ústav této stanovil úhradu za balení odpovídající 
plnému obsahu 755 kcal v balení, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Výši úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny Ústav stanovil jako 
součin úhrady za 1 kcal (jednotku lékové formy) a velikosti balení, v souladu s § 18 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. 
 
Úhrada za 1 kcal činí 0,0839 Kč (50,3340 / 600 * 1), přičemž balení předmětné potraviny 
obsahuje 755 kcal. Ústav tudíž stanovil úhradu za balení v úrovni základní úhrady předmětné 
potraviny ve výši 63,34 Kč. Jinými slovy – stanovená výše úhrady za balení předmětného 
přípravku odpovídající 755 kcal je úměrně vyšší oproti výši základní úhrady předmětné 
pseudoreferenční skupiny odpovídající jen 600 kcal. 
 
Odvolací orgán uvádí, že způsob výpočtu úhrady přípravku (i potraviny pro zvláštní lékařské 
účely) upravuje § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb., přičemž dle jeho odst. 3 je úhrada za balení 
přípravku se silou v rámci intervalu vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy 
tohoto přípravku (podle odst. 2) a velikosti balení. 
 
Tento postup stanovení úhrady Ústav ozřejmil na straně 26 napadeného rozhodnutí, když 
v odůvodnění výroku č. 3a) uvedl, že „Výše úhrady za balení potraviny pro zvláštní lékařské 
účely byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové 
formy v balení“. 
 
Odvolací orgán uvádí, že stanovení úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné 
potraviny postupem podle § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je v souladu s rozhodovací praxí 
Ústavu, jakož i v souladu s platnými právními předpisy. Požadavek odvolatele, že by se měla 
úhrada za balení předmětné potraviny stanovit ve výši 50,33 Kč, čím by byl zcela pominut 
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zákonný postup přepočtu výše úhrady za balení ze základní úhrady, nemá náležitou oporu 
v platných právních předpisech.  
 
Pro dokreslení možností hrazené preskripce předmětné potraviny odvolací orgán uvádí, 
že úhrada předmětné potraviny limitovaná v jejím indikačním omezení 600 kcal/den 
neznamená, že pojištěnec nesmí za jeden den spotřebovat více jak 600 kcal s tím, 
že po spotřebování 600 kcal v rámci jednoho dne by musel následně zbývajících 155 kcal 
v balení znehodnotit jako neupotřebitelný zbytek. Například pro třicetidenní používání 
předmětné potraviny limitace úhrady předmětné potraviny 600 kcal/den ve skutečnosti 
znamená, že předepisující lékař může na dobu 30 dnů předepsat k úhradě z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění takové množství balení předmětného potraviny, které 
odpovídá 18 000 kcal, což je dáno součinem 30 * 600. 
 
Na 30 dnů tak může lékař pojištěnci předepsat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění maximálně 23 balení předmětné potraviny, jelikož jedno balení obsahuje 755 kcal 
(23,84 = 18000 / 755). Případná další balení předmětné potraviny spotřebovaná během 
takových 30 dnů by již nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  
 
Vzhledem k tomu, že limit úhrady předmětné potraviny 600 kcal/den má vliv pouze na počet 
vykázaných balení předmětné potraviny k úhradě v čase (vyjádřeno např. jako maximálně 
jen 23 uhrazených balení na 30 dnů), není námitka odvolatele stran konkrétního snížení 
úhrady za balení přiléhavá. 
 
Námitce odvolatele ohledně nerespektování limitu úhrady tak nelze přisvědčit. 
 
Odvolací orgán v souvislosti s výše uvedeným k námitce odvolatele, že vypořádání 
jeho připomínek ze dne 11. 4. 2019 k hodnotící zprávě neodpovídá namítané skutečnosti, 
uvádí následující. 
 
Ústav na straně 7 napadeného rozhodnutí ozřejmil, že § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb. určuje, 
jakým způsobem se vypočte úhrada v souvislosti se silou přípravku, a že dle odst. 3 tohoto 
paragrafu se úhrada za balení léčivého přípravku, resp. potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
vypočte jako součin úhrady za jednotku lékové formy (v tomto případě 1 kcal) a celkového 
počtu jednotek lékové formy v balení. Ústav dále interpretoval princip hrazené limitace 
předmětných přípravků, když uvedl, že „Celkové množství předepsaných balení na určité 
časové období se řídí kalorickým obsahem dané jednotky balení, počtem dní enterální 
substituce a zohledněním denního hrazeného limitu 600 kcal (např. 18 000 kcal/30 dní). 
Záleží pak na pacientovi, jak si příjem PZLÚ do další návštěvy nutriční ambulance nebo 
předepisujícího lékaře rozvrhne“.  
 
Ve světle všeho výše uvedeného odvolací orgán ve vypořádání námitky odvolatele ze strany 
Ústavu neshledal žádná pochybení. 
 



 

 

Str. 9 z 10 

 

Námitce odvolatele, že vypořádání jeho připomínek neodpovídá namítané skutečnosti, 
tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče námitky odvolatele, že nelze souhlasit s tím, že Ústav nemá jinou možnost 
než stanovit úhradu pro celý obsah lahvičky, a tím stanovit úhradu za balení, jelikož pokud 
by měl Ústav za to, že předmětná potravina má být hrazena v celém objemu, měl buď změnit 
ODTD pro částečnou parenterální výživu, nebo rozhodnout, že předmětná potravina má být 
hrazena pouze jako úplná enterální výživa, odvolací orgán uvádí následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, postup Ústavu při stanovení úhrady předmětných potravin 
podle § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je souladný s platnými právními předpisy. 
 
Argumentace odvolatele, že pro úhradu celého balení měl buď Ústav změnit ODTD 
pro částečnou parenterální výživu, anebo rozhodnout, že předmětná potravina má být 
hrazena pouze jako úplná enterální výživa, není ve vztahu k postupu stanovení výše úhrady 
za balení předmětných potravin relevantní. 
 
Odvolací orgán dále uvádí, že odvolatel se ve svém jediném vyjádření v průběhu 
předmětného správního řízení ze dne 11. 4. 2019 (založeném do spisové dokumentace 
pod č. j. sukl90249/2019), a to k hodnotící zprávě ze dne 28. 3. 2019, č. j. sukl77050/2019, 
nijak nedomáhal stanovení jiné výše ODTD pro částečnou parenterální výživu, ani toho, 
že předmětná potravina má být hrazena pouze jako úplná enterální výživa. Podané odvolání 
ostatně brojí proti stanovené úhradě za balení v úrovni základní úhrady předmětných 
přípravků. V Ústavem stanovené výši ODTD odvolací orgán po přezkoumání napadeného 
rozhodnutí vady nespatřuje. 
 
Odvolací orgán se – i s ohledem na § 82 odst. 4 správního řádu („K novým skutečnostem 
a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího 
řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve.“) – touto námitkou dále zabývat nebude. 
 
K argumentaci odvolatele, že v letáku k předmětné potravině se uvádí spotřebovaní celého 
balení do 24 hodin po otevření a že zároveň nelze podle podmínek úhrady hradit za den více 
než 600 kcal, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak je uvedeno výše, denní limit kcal přijatých prostřednictvím předmětné potraviny v případě 
částečné enterální výživy určuje předepisující lékař podle individuálních potřeb pacienta, 
přičemž celkové množství předepsaných balení na určité časové období se řídí kalorickým 
obsahem dané jednotky balení, počtem dní enterální substituce a zohledněním denního 
hrazeného limitu 600 kcal. Je pak věcí pacienta, jak si příjem předmětné potraviny do další 
návštěvy nutriční ambulance nebo předepisujícího lékaře rozvrhne při respektování 
doporučení lékaře a doby použitelnosti max. 24 hod od otevření balení při uchování 
v uzavřeném obalu v chladničce. 
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Odvolací orgán k této argumentaci odvolatele připomíná, že úhrada předmětné potraviny, 
limitovaná v jejím indikačním omezení 600 kcal/den, neznamená, že pojištěnec nesmí 
za jeden den spotřebovat více jak 600 kcal s tím, že po spotřebování 600 kcal v rámci 
jednoho dne by musel následně zbývajících 155 kcal v balení znehodnotit jako 
neupotřebitelný zbytek. Limit úhrady předmětné potraviny 600 kcal/den má vliv pouze 
na počet vykázaných balení předmětné potraviny k úhradě v čase potřebné substituce 
stravy. 
 
Skutečnost, že po otevření balení má být předmětná potravina spotřebována do 24 hodin tak 
zde není relevantní. 
 
Argumentaci odvolatele stran limitu spotřeby otevřeného balení tak nelze přisvědčit. 
 
Z výše uvedených důvodů shledal odvolací orgán námitku odvolatele brojící proti 
stanovené výši úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny 
nedůvodnou. 
 

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 
pověřena řízením odboru léčiv a 

 zdravotnických prostředků 
podepsáno elektronicky 
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