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K sp. zn.: SUKLS46933/2021 

Č. j.: MZDR 19886/2021-2/OLZP 

*MZDRX01GDMKU* 
MZDRX01GDMKU 

 
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, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 B.Braun Avitum AG, 
se sídlem Schwarzenberger Weg 73_79, 342 12 Melsungen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB 11263, 
zastoupena: PharmDr. Jiří Lukeš, B. BRAUN Medical s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 
148 00 Praha 4, IČO: 48586285 
 
 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
se sídlem Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Spolková republika 
Německo, ev. č.: HRB5748, 
zastoupena: FRESENIUS MEDICAL CARE-ČR, s.r.o., se sídlem Evropská 423/178, 160 00 
Praha 6, IČO: 45790884 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
se sídlem Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Spolková republika 
Německo, ev. č.: HRB5748, zastoupeného FRESENIUS MEDICAL CARE-ČR, s.r.o., se 
sídlem Evropská 423/178, 16000 Praha 6, IČO: 45790884 (dále jen „odvolatel“) 

 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 11. 3. 2021, 
č. j. sukl71522/2021, sp. zn. SUKLS46933/2021 (dále také jen „napadené usnesení“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o systému maximálních 
cen léčivých přípravků s obsahem hemofiltračních nebo hemodialyzačních roztoků určených 
výhradně k ústavní péči (ATC kód B05ZB), tj.: 
 
Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  
0015898 DUOSOL BEZ KALIA HFL SOL 2X5000ML 
0015897 DUOSOL S 2 MMOL/L KALIA HFL SOL 2X5000ML 
0022541 DUOSOL S 4 MMOL/L KALIA HFL SOL 2X5000ML 
0162033 MULTIBIC BEZ DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0162034 MULTIBIC 2 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0162035 MULTIBIC 3 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0162036 MULTIBIC 4 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0110318 MULTILAC BEZ DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0110312 MULTILAC 2 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 
0110316 MULTILAC 4 MMOL/L DRASLÍKU HFL SOL 2X5000ML 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o:  
 

Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá  
a napadené usnesení se potvrzuje. 
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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 6. 3. 2021 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému maximálních 
cen 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“), společné správní řízení 
o změně maximální ceny předmětných přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Neboť bylo předmětné správní řízení zahájeno dne 6. 3. 2021, 15denní lhůta pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. měla skončit 
dne 22. 3. 2021. Teprve dne 11. 3. 2021, kdy již část předmětné lhůty uplynula, však byly 
do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení maximální ceny. Ústav proto 
vydal dne 11. 3. 2021 napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že: 
„Ústav v souladu s ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
prodlužuje ve správním řízení o hloubkové revizi systému maximálních cen léčivých 
přípravků s obsahem hemofiltračních nebo hemodialyzačních roztoků určených výhradně 
k ústavní péči (ATC kód B05ZB)… vedeném Ústavem pod sp. zn. SUKLS46933/2021, lhůtu 
pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanovenou dle ustanovení § 39g odst. 5 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to pro všechny účastníky řízení. … Tato lhůta se 
prodlužuje do 26. 3. 2021.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel dne 29. 3. 2021 podal 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 a nového projednání věci Ústavem. 
Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných léčivých přípravků MULTIBIC 
a MULTILAC. 
 
Odvolatel namítá, že lhůta poskytnutá k navrhování důkazů a činění jiných návrhů je zcela 
nedostačující. V souladu s § 4 odst. 4 správního řádu musí Ústav při poskytnutí lhůty dbát 
na to, aby účastníci řízení měli opravdu reálnou možnost posoudit, jaké rozhodné 
skutečnosti budou v řízení tvrdit, jakými důkazy je budou prokazovat a případně aby měli 
časový prostor důkazy Ústavu předložit.  
 
Pro předložení kvalifikovaných důkazů je dle odvolatele nutné především obstarat cenové 
reference z řady zemí referenčního koše, a to hned pro sedm kódů předmětného léčivého 
přípravku. Obstarání těchto důkazů má pro odvolatele o to větší důležitost, že podle 
podkladů založených Ústavem hrozí výrazný pokles maximálních cen předmětných léčivých 
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přípravků. Tyto procesy však vyžadují větší časové nároky, než které byly odvolateli 
v předmětném správním řízení i přes jeho žádost poskytnuty. 
 
K tomu odvolací orgán doplňuje, že dne 24. 3. 2021 podal odvolatel Žádost o prodloužení 
lhůty k navrhování důkazů, které Ústav nevyhověl, o čemž odvolatele informoval 
prostřednictvím Vyrozumění ze dne 29. 3. 2021. 
 
Odvolatel uvádí, že ze správního řádu i konstantní judikatury jednoznačně vyplývá, že 
správní orgán musí zjišťovat všechny důležité skutečnosti, které jsou potřebné k vydání 
zákonného a spravedlivého rozhodnutí. Postup, kterým Ústav omezí právo účastníků řízení 
dodat potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, je tak v rozporu s touto povinností. 
Odvolatel namítá, že Ústavu předložil skutečnosti, z nichž jasně vyplývá, že z jeho strany 
není možné dodat důkazy stěžejní pro předmětné správní řízení včas, a zároveň z tohoto 
důvodu Ústav řádně požádal o prodloužení lhůty. Ústav však setrval pouze u usnesení, které 
formalisticky vydává ve stejné podobě v každé hloubkové revizi, a nijak potřeby odvolatele 
nezohlednil. Ústav tedy napadeným usnesením v podstatě znemožnil účastníkům 
předmětného správního řízení uplatňovat plně jejich právo činit důkazní a jiné návrhy, jelikož 
v této usnesením prodloužené lhůtě tak plnohodnotně učinit nelze.  
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
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. 
 
Dle § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že „Účastníci řízení jsou 
oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu Ústav 
může usnesením prodloužit.“ Jak již je výše uvedeno, lhůta pro navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů v předmětném správním řízení by uplynula dne 22. 3. 2021. Ústav napadeným 
usnesením prodloužil lhůtu do 26. 3. 2021. 
 
Lhůta pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů je s ohledem na délku správního řízení 
zákonem stanovena. Otázka přiměřenosti lhůty je věcí uvážení správního orgánu, 
které je ale limitováno zákonnými kritérii. Při určení lhůty musí správní orgán zvážit, 
zda stanovením lhůty nebude ohrožen účel řízení. Ministerstvo upozorňuje, že bez 
náležitého důvodu by nadměrné prodlužování lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů, s ohledem na lhůtu pro vydání meritorního rozhodnutí v řízení nebylo vhodné. Ústav 
také v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí konzistentně lhůtu prodlužuje tak, aby 
všichni účastníci řízení měli možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 15 dní 
od vložení cenových referencí. Stejně tomu bylo i v případě předmětného správního řízení.  
 
Ministerstvo dodává, že § 39g odst.  5 zákona o veřejném zdravotním pojištění v žádném 
případě Ústavu neukládá povinnost lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů 
prodlužovat.  
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Ministerstvo dále uvádí, že z jeho vlastní činnosti je mu známo, že zákonem stanovená lhůta 
v délce patnácti dnů pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů nečiní v praxi problémy, 
účastníci řízení jsou schopni lhůtu dodržovat a předkládat v rámci ní podklady.  
 
Ministerstvo k tomu dodává, že správní orgán může na žádost účastníka přiměřeně 
prodloužit stanovenou lhůtu (srov. § 39 odst. 2 správního řádu). Jestliže měl odvolatel důvod 
se domnívat, že ve stanovené lhůtě nebude schopen potřebné podklady shromáždit, mohl 
Ústav o prodloužení lhůty ve smyslu § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
sám požádat, a to s dostatečným časovým předstihem, tak aby byl Ústavu poskytnut 
dostatek prostoru na posouzení takové žádosti a eventuální rozhodnutí o prodloužení lhůty 
(srov. např. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
BOVA POLYGON, 2012, s. 444).  
 
To odvolatel učinil dne 24. 3. 2021. Ani v takovém případě však Ústav nebyl striktně povinen 
této žádosti o prodloužení vyhovět a odvolatel neměl na prodloužení lhůty právní nárok. 
Odvolací orgán přitom konstatuje, že v případě žádostí o prodloužení lhůty, které nejsou 
zjevně obstrukcemi účastníků, Ústav těmto žádostem zpravidla vyhovuje a účastníkům řízení 
stanovené lhůty prodlužuje. V předmětném správním řízení Ústav žádost odvolatele posoudil 
a vyhodnotil ji jako nedůvodnou, neboť „účastník řízení nepředložil Ústavu žádné relevantní 
skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost prodloužení lhůty k navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů“. Proto Ústav této žádosti nevyhověl, o čemž odvolatele informoval 
Vyrozuměním ze dne 29. 3. 2021.  
 
Odvolací orgán se se závěry Ústavu v negativním posouzení žádosti ztotožňuje, neboť dle 
jeho názoru odvolatel opravdu nepředložil žádné konkrétní důkazy, které by dostatečně 
odůvodňovaly další prodloužení lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů (již 
jednou Ústavem prodloužené).  
 
S ohledem na výše uvedené ministerstvo uzavírá, že prostor pro navrhování důkazů a činění 
jiných návrhů v téže lhůtě, jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje 
všem subjektům v obdobném postavení, se odvolacímu orgánu jeví dostatečným. 
Ministerstvo neshledává v postupu Ústavu rozpor s právními předpisy, ani je nepovažuje 
za nesprávné, vzhledem k tomu, že účastníci předmětného správního řízení měli k dispozici 
téže prostředky a možnosti, jaké mívají i všichni ostatní účastníci řízení před Ústavem 
v obdobných případech, a o kterých má ministerstvo za to, že spolupráci a součinnost 
účastníků s Ústavem v dostatečné míře umožňují. 
 
V návaznosti na výše uvedené shledává ministerstvo tuto námitku odvolatele 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. Zdeňka Pešková 

zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 
a cenové a úhradové regulace 

podepsáno elektronicky 
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