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Vyvěšeno dne: 11. 6. 2021  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 Praha 11. června 2021 
Zn.: L34/2019 

K sp. zn.: SUKLS312679/2018 
Č. j.: MZDR 33970/2019-3/CAU 

*MZDRX01979W6* 
MZDRX01979W6 

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 (dále jen „zákon 
č. 378/2007 Sb.“), 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, 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 
 

 Abdi Farma, Unipessoal Lda. 
Se sídlem Quinta da Fonte, Rua dos Malhoes, 2770-071 Edificio D. Pedro I, Paco de Arcos, 
Portugalská republika, ev. č.: 509488498 
Zastoupena: Akacia Group s.r.o., IČO: 27576221, Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 
 
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 
Se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, ev. č.: 142248997 
Zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, IČO: 48094099, Pod Kesnerkou 39, 150 00 Praha 5 
 
 AV Medical Consulting s.r.o. 
Se sídlem Svojsíkova 1591/5, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 26836530 
Zastoupena: Euphar, s.r.o., IČO: 27869075, Zlíchovská 193/5, 14300 Praha 4 – Modřany 
 
 Mylan Ireland Limited 
Se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
ev. č: 499501 
Zastoupena: BGP Products Czech Republic s.r.o. IČO: 03481778, Evropská 2591/33d, 
160 00 Praha 6 
 
 Janssen-Cilag International N.V. 
Se sídlem Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgické království, ev. č.: 461607459 
Zastoupena: Janssen-Cilag s.r.o., IČO: 27146928, Walterovo náměstí 329/1, 
158 00 Praha 5 – Jinonice 
 
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, ev. č.: 15513 
Zastoupena: GlaxoSmithKline, s.r.o. IČO: 48114057, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení 
 
 Janssen-Cilag International N.V.,  

se sídlem Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgické království, ev. č.: 461607459, 
zastoupeného: Janssen-Cilag s.r.o., IČO: 27146928, Walterovo náměstí 329/1, 
158 00 Praha 5 – Jinonice (dále jen „odvolatel Janssen-Cilag“ nebo „odvolatel 1“) 

 
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 

se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko ev. č.: 15513, 
zastoupeného: GlaxoSmithKline, s.r.o., IČO: 48114057, Hvězdova 1734/2c, 
140 00 Praha 4 (dále jen „odvolatel GlaxoSmithKline“ nebo „odvolatel 2“) 
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proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 31. 5. 2019, 
č. j. sukl132296/2019, sp. zn. SUKLS312679/2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 14/2 – specifická 
léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., tj. 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0190900 BOSENTAN ABDI 125MG TBL FLM 56 

0190898 BOSENTAN ABDI 62,5MG TBL FLM 56 

0204925 BOSENTAN ACCORD 125MG TBL FLM 56 I 

0225948 BOSENTAN AVMC 125MG TBL FLM 56X1 

0235178 BOSENTAN MYLAN 125MG TBL FLM 56 

0194248 STAYVEER 125MG TBL FLM 56 

0029423 VOLIBRIS 5MG TBL FLM 30X1 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

t  a  k  t  o :  
 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají 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. 
 
U Ústavu bylo dne 27. 8. 2018 zahájeno 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, 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 předmětných přípravků (dále jen 
„předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 31. 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 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na ustanovení 
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§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) pro referenční 
skupinu č. 14/2 - specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. základní úhradu ve výši 530,1668 Kč za obvyklou denní terapeutickou 
dávku (dále jen ODTD). 
 
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. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0190900 BOSENTAN ABDI     125MG TBL FLM 56 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. o seznamu referenčních 
skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚vyhláška č. 384/2007 Sb.‘) do referenční 
skupiny č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově 
činí 14844,67 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2, § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
3. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0190898 BOSENTAN ABDI     62,5MG TBL FLM 56 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
7422,34 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
4. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0204925 BOSENTAN ACCORD    125MG TBL FLM 56 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
14844,67 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
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b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek BOSENTAN ACCORD 125MG TBL FLM 56 I, označený 
kódem SÚKL 0242477. 
 
5. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0225948 BOSENTAN AVMC     125MG TBL FLM 56X1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
14844,67 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 odst. 
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek BOSENTAN PHARMASCIENCE INTERNATIONAL 
125 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 125MG TBL FLM 56X1, označený kódem SÚKL 
0206842. 
 
6. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0235178 BOSENTAN MYLAN     125MG TBL FLM 56 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
14844,67 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 odst. 
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek BOSENTAN MYLAN 125MG TBL FLM 56, označený kódem 
SÚKL 0196541. 
 
7. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0194248 STAYVEER      125MG TBL FLM 56 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
14844,67 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
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S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny  
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.  
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími difúzní systémovou 
sklerodermii. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek STAYVEER 125MG TBL FLM 56, označený kódem 
SÚKL 0219036. 
 
8. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL Název přípravku     Doplněk názvu 
0029423 VOLIBRIS      5MG TBL FLM 30X1 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny 
č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., 
 
mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že nově činí 
15905,00 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) a c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 39 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., zůstávají stanoveny takto:  
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem ambrisentanu jsou hrazeny k léčbě pacientů s arteriální plicní 
hypertenzí ve funkční třídě III dle klasifikace NYHA.“  
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel Janssen-Cilag podal dne 20. 6. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
Janssen-Cilag napadá napadené rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se jeho zrušení 
a navrácení věci Ústavu k novému projednání. Odvolatel Janssen-Cilag je ve vztahu 
k výroku č. 7. napadeného rozhodnutí držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravků 
v tomto výroku uvedeném. 
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Odvolatel GlaxoSmithKline podal dne 20. 6. 2019 proti napadenému rozhodnutí 
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel GlaxoSmithKline napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1 a 8 a 
domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci Ústavu k novému projednání. 
Odvolatel GlaxoSmithKline je ve vztahu k výroku č. 8 napadeného rozhodnutí držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku v tomto výroku uvedeném. 
 
Ministerstvo na základě předložených 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 

 
Odvolatelé brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel 1 nesouhlasí se způsobem, jakým se Ústav vypořádal s námitkami uvedenými 
ve vyjádření odvolatele 1 k hodnotící zprávě ze dne 5. 10. 2018, č. j. sukl340566/2018 (dále 
jen „vyjádření“ a „hodnotící zpráva“). 
 
1) Odvolatel 1 brojí proti nezajištění plné úhrady alespoň jednoho léčivého přípravku 
v referenční skupině č. 14/2. 
 
Odvolatel 1 tvrdí, že již ve vyjádření vytýkal Ústavu nezajištění plné úhrady alespoň jednoho 
léčivého přípravku v referenční skupině č. 14/2. Ústav reagoval konstatováním, 
že ve skupině 42 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. již plně hrazený přípravek je, a sice 
přípravek FLOLAN 1,5 MG INF PSO LQF 1+1x50ML (dále jen „FLOLAN“). Ústav se však 
dle odvolatele 1 nezabýval tím, zda je forma a výše úhrady nastavena takovým způsobem, 
jenž zohledňuje pouze terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, a nedochází tedy 
k neodůvodněnému rozlišování mezi různými skupinami pacientů. 
 
Odvolatel 1 v řízení před Ústavem odkazoval na judikaturu Ústavního soudu, podle níž je 
za účelem zamezení neodůvodněného rozlišování mezi různými skupinami pacientů 
zapotřebí zohledňovat pouze terapeuticky zaměnitelné přípravky. Odvolatel 1 v tomto ohledu 
upozorňoval Ústav na jeho povinnost vykládat právní předpisy ústavně konformním 
způsobem a na jeho vázanost rozhodnutími Ústavního soudu. Spolu s tím odvolatel 1 
argumentoval i výkladem § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. zaujatým Městským soudem 
v Praze, dle kterého ze slovního spojení „alespoň 1 léčivý přípravek“ vyplývá nejen, že plná 
úhrada pro více přípravků v jedné skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je možná, 
nýbrž také, že zákon takový stav dokonce předvídá. 
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Odvolatel 1 připomíná, že Ústav tuto námitku vypořádal na straně 4 hodnotící zprávy s tím, 
že nález Ústavního soudu respektuje, avšak požadavky ústavně konformního výkladu jsou 
naplněny již právě úhradou přípravku FLOLAN. Ústav v této souvislosti dále odkázal 
na zásadu zákonnosti s tvrzením, že § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pojednává o povinnosti Ústavu zajistit plnou úhradu ve skupině přílohy č. 2 bez ohledu 
na terapeutickou zaměnitelnost. Závěrem zde Ústav argumentoval tak, že Ústavní soud 
ve zmiňovaném nálezu řešil situaci dvou zcela odlišných onemocnění, což není případ 
léčivých přípravků referenční skupiny č. 14/2 a přípravku FLOLAN. 
 
Odvolatel 1 upozorňuje, že v napadeném rozhodnutí se Ústav k uvedené problematice 
nezajištění plné úhrady alespoň jednoho léčivého přípravku v referenční skupině, potažmo 
k otázce respektování rozhodnutí soudů, více nevyjadřoval. 
 
Odvolatel 1 svou námitku č. 1 dále rozvíjí a tematicky člení do několika dílčích pasáží. 
 
Zásada zákonnosti 
 
Odvolatel 1 nejprve cituje § 2 odst. 1 správního řádu. Odvolatel 1 podotýká, že respektuje 
povinnost Ústavu postupovat v souladu s právními předpisy, ty je však třeba vykládat 
s přihlédnutím k aktuální rozhodovací praxi soudů. Odvolatel 1 v tomto směru opět 
upozorňuje, že je Ústav povinen vykládat zákony a podzákonné předpisy ústavně 
konformním způsobem, a tedy zajistit, v souladu s nálezy Ústavního soudu, plně hrazený 
léčivý přípravek, jenž není terapeuticky zaměnitelný s jinými léčivými přípravky. 
 
Odvolatel 1 odkazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 287/96 ze dne 29. 10. 1997, 
z něhož cituje: „Rozhodnutí Ústavního soudu je podle ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy 
závazné pro všechny orgány i osoby s tím, že za situace, kdy je Ústavní soud nejvyšším 
orgánem ochrany ústavnosti (srov. Hlava čtvrtá, čl. 83, čl. 87 Ústavy), jsou obecné soudy 
per analogiam vázány názorem Ústavního soudu rovněž podle ustanovení § 226 o.s.ř.“ 
Tento princip je dle odvolatele 1 přímo aplikovatelný rovněž na § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., neboť, jak judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 2332/16 ze dne 
17. 4. 2018, toto ustanovení je zapotřebí vykládat ústavně konformně, bez možného 
znevýhodnění podnikatelů stanovením podmínek hrazení léčivých přípravků takovým 
způsobem, který by bylo možno považovat za zásah do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 
ve spojení s čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen 
„Listina“). 
 
Odvolatel 1 je přesvědčen, že pokud jsou obecné soudy povinny vykládat právní předpisy 
ústavně konformním způsobem, pak dle logického argumentu a maiori ad minus tatáž 
povinnost dopadá i na správní orgány, které jsou v oblasti stanovování cen a úhrad léčivých 
přípravků primárním státním orgánem autoritativně určujícím práva a povinnosti účastníků 
řízení, jakož i dalších osob, včetně pacientů. 
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Dále odvolatel 1 odkazuje na nález III. ÚS 252/04 ze dne 25. 1. 2005. Ústavní soud zde 
uvedl následující: „V obecné rovině ve vztahu k závaznosti soudní judikatury lze konstatovat, 
že již učiněný výklad by měl být, nedojde-li k následnému shledání dostatečných 
relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, ve svém 
souhrnu více konformnějšími s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak 
pro změnu judikatury, východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu, 
a to z pohledu postulátů právní jistoty, předvídatelnosti práva, ochrany oprávněné důvěry 
v právo (oprávněného legitimního očekávání) a principu formální spravedlnosti (rovnosti).“ 
 
Odvolatel 1 s přihlédnutím k výše uvedenému uzavírá, že pokud by Ústav i nadále 
postupoval tak, že by pouze slepě argumentoval zásadou zákonnosti a ignoroval by jakýkoli 
soudní výklad, popřel by tím obecně závaznost a vliv soudních rozhodnutí. Postup, který 
odvolatel 1 požaduje, přitom není nikterak v rozporu s § 2 odst. 1 správního řádu 
a nenarušuje povinnost Ústavu postupovat podle aktuálního znění zákona a jeho přílohy, 
na němž Ústav trvá. Ze strany Ústavního soudu i obecných soudů existuje ústavně 
konformní výklad, jejž má Ústav povinnost aplikovat. Ani Ústav nemůže rozporovat fakt, 
že při existenci dvou způsobů výkladu je třeba upřednostnit výklad ústavně konformní. Navíc 
Ústav svým vyjádřením, že nález Ústavního soudu respektuje, spolu s vyslovením 
přesvědčení, že jeho dosavadní činnost odpovídá ústavně konformnímu výkladu, uznal 
závaznost nálezu a nutnost souladu svého postupu s názory Ústavního soudu. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Na nález Ústavního soudu III. ÚS 2332/16 ze dne 17. 4. 2018 (dále také jen „Nález ÚS“) 
odvolatel 1 odkazoval již ve svém vyjádření ze dne 10. 9. 2018, založeném do spisové 
dokumentace pod č. j. sukl322163/2018. Ústav ve svém vypořádání námitky odvolatele 1 
závěry Nálezu ÚS nijak nezpochybnil, když uvedl, že § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
„umožňuje, aby v rámci jedné a téže skupiny léčivých látek uvedené v příloze č. 2 tohoto 
zákona byla plná úhrada zajištěna pro více léčivých přípravků. Využití této možnosti je 
nezbytné v případech, kdy léčivé přípravky náležející do jedné skupiny léčivých látek 
vymezené v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění netvoří homogenní skupinu 
vzájemně terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ale jedná se o více heterogenních 
skupin léčivých přípravků patřících do odlišných referenčních skupin, které jsou určeny 
k léčbě naprosto rozdílných onemocnění. S ohledem na právo na bezplatnou zdravotní péči, 
garantované článkem 31 Listiny základních práv a svobod, v takových případech nelze 
při stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků poukazovat na existenci jiného 
plně hrazeného léčivého přípravku z téže skupiny léčivých látek uvedené v příloze č. 2 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, jestliže tento slouží k léčbě zcela jiného 
onemocnění než léčivé přípravky, o kterých je rozhodováno“. 
 
Ústav pak ve svém vypořádání dále odkázal na nepředmětný léčivý přípravek FLOLAN, 
představující plně hrazený léčivý přípravek ve skupině č. 42 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. Konkrétně Ústav uvedl následující: „Léčivé přípravky zařazené do referenční 
skupiny č. 14/2, stejně jako přípravek FLOLAN 1,5 MG 1,5MG INF PSO LQF 1+1X50ML, 
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kód SÚKL 0020912, jsou určeny k terapii stejného onemocnění, tj. plicní hypertenze. 
Konkrétně Ústav uvádí, že jak léčivé přípravky referenční skupiny č. 14/2, tak i léčivý 
přípravek FLOLAN jsou indikovány a hrazeny mj. v indikaci léčba pacientů s arteriální plicní 
hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA. Nejedná se tedy o dvě rozdílné 
heterogenní skupiny léčivých přípravků, které jsou indikovány k léčbě naprosto odlišných 
onemocnění. Proto Ústav při stanovení základní úhrady v předmětné zkrácené revizi 
nepostupoval podle ustanovení § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tento 
postup je zcela v souladu s rozsudkem MS č. j. 5 Ad 23/2014- 79-84 zveřejněným ve sbírce 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jako ‚NSS‘), přičemž uvedený rozsudek plně 
reflektuje závěry nálezu Ústavního soudu.“ 
 
Odvolací orgán v návaznosti na uvedené připomíná, že Ústavní soud v bodě 43 Nálezu ÚS 
zmiňuje jako výchozí požadavek existenci alespoň jedné varianty, kterak zajistit bezplatné 
poskytnutí zdravotní péče a zdravotních pomůcek potřebných pro zlepšení nebo zachování 
zdravotního stavu reprezentativní skupině občanů nebo zmírnění jejich utrpení, a to formou 
takového ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům 
náležité úrovně a lékařské etiky. 
 
Odvolací orgán doplňuje, že podle bodu 32 Nálezu ÚS Ústavní soud vycházel 
ze skutečnosti, že léčivé přípravky posuzované v tehdejším případě (antiandrogeny 
a antiestrogeny) byly používány u zcela jiných onemocnění a byly zásadně 
nezaměnitelné. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud v rámci bodu 47 užil obecného pojmu 
„terapeuticky zaměnitelné“ – a nikoliv zákonného pojmu „v zásadě terapeuticky zaměnitelné“ 
(ani v bodě 32 Nálezu ÚS tento zákonný pojem neaplikoval) – má odvolací orgán s ohledem 
na znění bodu 47 Nálezu ÚS za to, že terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky Ústavní 
soud rozumí takové přípravky, které slouží k léčbě stejné nemoci 
 
Premisu terapeutického použití antiandrogenů a antiestrogenů Ústavní soud upřesnil 
v bodě 46 Nálezu ÚS, když uvedl, že skutečný smysl předmětných ustanovení (§ 15 odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. a navazujících) je zajištění bezplatné zdravotní péče pro okruh 
pacientů trpící typově stejným onemocněním. To neznamená, že má být zajištěna plná 
úhrada pro každou jednu referenční skupinu (či skupinu v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků) pro skupinu pacientů s totožným onemocněním, nýbrž 
že má být zajištěna plná úhrada pro typově stejná onemocnění. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud přesně nevymezil (nedefinoval) co považuje za zcela jiné 
onemocnění (viz bod 47 Nálezu ÚS), je odvolací orgán toho názoru, že se má jednat o zcela 
jiná onemocnění v obecném slova smyslu. V tomto duchu odvolací orgán smýšlí, 
že obdobná či blízká onemocnění nejsou zcela jinými onemocněními. 
 
Uvedený výklad odvolacího orgánu je pak podpořen obsahem bodu 48 Nálezu ÚS, v němž 
stojí: „Ústavní soud zdůrazňuje, že tímto závěrem nikterak nepřekonává své vlastní závěry 
vyslovené v usnesení ze dne 14. 5. 2009 sp. zn. I. ÚS 591/09, neboť v uvedeném usnesení 
zdejší soud řešil zcela jinou otázku týkající se tvrzeného nároku, aby právní úprava zaručila 
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pojištěncům takový plně hrazený lék, který by jim ze zdravotního hlediska nejlépe vyhovoval, 
nebo aby jim zajistila neomezenou dostupnost léků v souladu se současnými dostupnými 
poznatky lékařské vědy. V nyní posuzované věci je situace zcela odlišná, když je 
posuzováno právo širokého okruhu pojištěnců (trpící onemocněním karcinomu prostaty) 
na alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek ze systému veřejného zdravotního pojištění.“ 
(zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Z bodu 48 Nálezu ÚS pak tedy navíc vyplývá, že se má jednat o široký, nikoliv úzký okruh 
pacientů. 
 
V souladu s výše uvedeným tak ministerstvo usuzuje, že pouze onemocnění, která nejsou 
typově stejná, lze označovat jako zcela jiná onemocnění. 
 
Ministerstvo je vzhledem k uvedenému toho názoru, že Ústavní soud považuje 
za ústavně konformní takový stav, kdy je v každé jedné skupině přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. zajištěn plně hrazený (zásadně nezaměnitelný) přípravek pro použití 
u každého zcela jiného onemocnění. 
 
Odvolací orgán tedy dodává, že pokud by v jedné skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
byly zahrnuty léčivé přípravky pro léčbu dvou zcela jiných onemocnění, přičemž pro léčbu 
jednoho onemocnění by bylo možno použít pouze některé léčivé přípravky, zatímco 
pro druhé onemocnění pouze jiné léčivé přípravky, bylo by třeba zajistit plnou úhradu 
alespoň pro dva léčivé přípravky, tj. pro každé onemocnění jeden. Takový stav pak odvolací 
orgán považuje za ústavně konformní a žádoucí. Situací předmětných přípravků v relaci 
k těmto závěrům se odvolací orgán dále zabývá níže. 
 
Co se odvolatelova odkazu na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 287/96 týče, odvolací 
orgán poznamenává, že ministerstvo i Ústav ctí kasační i precedenční závaznost rozhodnutí 
Ústavního soudu, a to již jen se zřetelem k čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen 
„Ústava“). Ministerstvo v tomto rozhodnutí popisuje důvody, pro něž pokládá napadené 
rozhodnutí za souladné se závěry Nálezu ÚS, a stejně tak Ústav na straně 9 napadeného 
rozhodnutí přibližuje své úvahy vedoucí jej k úsudku, že napadené rozhodnutí požadavkům 
Ústavního soudu vyhovuje. Odvolací orgán přitom nemá důvod polemizovat ani s názorem, 
že již učiněný výklad by měl být východiskem pro rozhodování dalších případů téhož 
charakteru. 
 
Odvolací orgán neshledal důvod k pochybnostem o tom, že Ústav i ministerstvo judikaturu 
Ústavního soudu vedou v patrnosti a respektují ji.  
 
Námitce odvolatele ohledně nerespektování judikatury Ústavního soudu nelze 
přisvědčit 
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Podobnost případu s případem řešeným Ústavním soudem 
 
Odvolatel 1 uvádí, že Ústav mimo jiné odmítá vzít v potaz výsledek řízení před Ústavním 
soudem z toho důvodu, že se případ řešený Ústavním soudem zabýval situací mezi dvěma 
zcela odlišnými onemocněními, kdežto léčivé přípravky referenční skupiny č. 14/2 
a přípravek FLOLAN jsou indikovány a hrazeny mj. v indikaci léčba pacientů s arteriální 
plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA. 
 
Odvolatel 1 je toho názoru, že je třeba se zaobírat terapeutickou zaměnitelností léčivých 
přípravků v referenční skupině č. 14/2 a přípravku FLOLAN, resp. léčiv s indikací pro léčbu 
arteriální plicní hypertenze. Na podporu své úvahy odvolatel 1 cituje z Nálezu ÚS následující: 
„Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být plně hrazen nejméně jeden léčivý 
přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně konformně interpretovat tak, že musí být 
zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, takže přitom 
nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi různými skupinami pacientů. Jiný postup je 
v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny.“ 
 
Odvolatel 1 konstatuje, že aby se jednalo o přípravky v zásadě terapeuticky zaměnitelné, 
je třeba splnit požadavek obdobné nebo blízké účinnosti a bezpečnosti a klinického využití. 
Odvolateli 1 se však z dosavadního hodnocení referenční skupiny č. 14/2 Ústavem jeví 
zřejmým, že vzhledem k odlišným podmínkám aplikace, závažnosti vedlejších účinků 
a odlišnému postavení v klinické praxi nejsou léčivé látky bosentan a ambrisentan v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné s ostatními léčivy používanými v terapii plicní arteriální hypertenze. 
Odvolatel 1 v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Ústavu sp. zn. SUKLS223305/2013, 
v němž Ústav uvedl, že „Nebyla tedy nalezena terapie v zásadě zaměnitelná, s obdobnou 
nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím“. 
 
Odvolatel 1 má za to, že za daných okolností má Ústav povinnost zkoumat, zda je 
pro konkrétní skupinu pacientů definovaných podmínkami úhrady léčivých přípravků 
zařazených do referenční skupiny č. 14/2 zajištěna plná úhrada alespoň jednoho přípravku. 
Dospěje-li Ústav k závěru, že nikoli, je povinen v souladu s § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. základní úhradu navýšit. 
 
V návaznosti na výše uvedené je odvolatel 1 toho názoru, že závěry Ústavního soudu je 
třeba brát v potaz ve všech podobných případech. Odkaz na kazuističnost případu může mít 
ratio v případech soudů nižších soudních instancí, ne však v případě Ústavního soudu, který 
dává jednoznačný výše citovaný ústavně konformní obecný výklad právních předpisů. 
Odvolatel 1 upozorňuje, že není na posouzení správního orgánu prvního stupně, 
aby rozporoval závěry Ústavního soudu, či se jimi svévolně a cíleně neřídil. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Předně je nutno uvést, že předmětné přípravky s obsahem léčivých látek bosentan 
a ambrisentan jsou zařazeny do referenční skupiny č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní 
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arteriální hypertenze (PAH), p. o., zatímco nepředmětný plně hrazený léčivý přípravek 
FLOLAN je zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky epoprostenol (ATC kód B01AC09). Předmětné přípravky 
a nepředmětné léčivé přípravky FLOLAN tak nesdílejí touž referenční skupinu (referenčními 
skupinami jsou podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. skupiny léčivých přípravků 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností 
a obdobným klinickým využitím). 
 
Podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. však platí, že „V každé skupině léčivých látek 
uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely“. Dle tohoto ustanovení je tedy 
nezbytné zajistit plnou úhradu léčivého přípravku pro skupinu pacientů trpících typově 
stejným onemocněním. 
 
Uvedené je dle názoru odvolacího orgánu podpořeno i samotným Nálezem ÚS, když Ústavní 
soud v bodě 46 uvádí, že skutečným smyslem § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
a navazujících ustanovení je zajištění bezplatné zdravotní péče pro okruh pacientů trpících 
typově stejným onemocněním. Jak odvolací orgán zmínil již výše, neznamená to, že se 
zajišťuje plná úhrada pro každou jednu referenční skupinu (či jednu skupinu v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků) pro skupinu pacientů s totožným 
onemocněním, nýbrž že má být zajištěna plná úhrada pro typově stejná onemocnění. 
 
Předmětné přípravky a nepředmětné přípravky FLOLAN jsou společně zahrnuty do skupiny 
č. 42 – léčiva pro plicní hypertenzi přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., přičemž z pohledu 
odvolacího orgánu je již ze samotného názvu této skupiny zřejmé, že léčivé přípravky sem 
zařazené slouží k terapii typově stejného onemocnění – plicní hypertenze. 
 
Skutečnost, že předmětné přípravky a nepředmětné přípravky FLOLAN slouží k terapii 
typově stejného onemocnění, je rovněž zřejmá z terapeutických indikací, jež jsou uvedeny 
v souhrnech údajů o přípravcích (dále jen „SPC“), založených do spisové dokumentace 
dne 5. 10. 2018 pod č. j. sukl340040/2018. 
 
SPC předmětného přípravku STAYVEER, s obsahem léčivé látky bosentan, jehož držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku je odvolatel 1, uvádí následující terapeutické 
indikace: 
 
„Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů 
u pacientů funkční klasifikace III WHO. Účinnost byla prokázána u:  
 primární (idiopatická a dědičná) plicní arteriální hypertenze  
 plicní arteriální hypertenze sekundární při sklerodermii bez signifikantního intersticiálního 
plicního onemocnění  
 plicní arteriální hypertenze sdružená s vrozeným levo-pravým zkratem a Eisenmengerovým 
syndromem 
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STAYVEER je též indikován pro snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se 
systémovou sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů (viz bod 5.1).“ 
 
SPC předmětného přípravku VOLIBRIS, s obsahem léčivé látky ambrisentan, jehož 
držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku je odvolatel 2, čítá následující 
terapeutické indikace: 
 
„Volibris je indikován k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) II. až III. funkční třídy (FC) 
dle klasifikace WHO u dospělých pacientů včetně použití v kombinované terapii (viz bod 5.1). 
Účinnost byla prokázána u idiopatické PAH (IPAH) a PAH spojené s onemocněním pojivové 
tkáně.“ 
 
SPC nepředmětného léčivého přípravku FLOLAN zahrnuje následující terapeutickou 
indikaci: 
 
„Flolan je indikován k léčbě pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH) (idiopatická nebo 
dědičná PAH a PAH spojená s onemocněním pojivových tkání) u pacientů se symptomy 
IIIIV. funkční třídy podle WHO ke zlepšení zátěžové kapacity (viz bod 5.1).“ 
 
Dle odvolacího orgánu z uvedených terapeutických indikací předmětných přípravků 
a nepředmětného přípravku FLOLAN vyplývá, že se jedná o léčivé přípravky určené 
pro širokou skupinu pacientů s typově stejným onemocněním, a to terapie plicní arteriální 
hypertenze. V této indikaci jsou pak i hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
 
Podle platných podmínek úhrady ke dni 31. 5. 2019 byl léčivý přípravek FLOLAN hrazen 
v následující indikaci (viz seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely (jinde též „SCAU“) – resp. jeho pomocný číselník – platný ke dni 31. 5. 2019, 
dostupný na internetových stránkách Ústavu pod odkazem https://www.sukl.cz/sukl/seznam-
cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-5-2019): 
 
S: „Epoprostenol je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční 
třídě III. a IV. dle klasifikace NYHA.“ 
 
Ze srovnání podmínek úhrady předmětných přípravků (viz výroky napadeného rozhodnutí) 
a nepředmětného léčivého přípravku FLOLAN je zřejmé, že přípravky jsou hrazeny 
pro stejnou širokou skupinu pacientů s typově stejným onemocněním.  
 
O skutečnosti, že se zde nejedná o typově jiná onemocnění, svědčí do jisté míry i okolnost, 
že jak preskripce předmětných přípravků, tak i nepředmětného přípravku FLOLAN je 
koncentrována do specializačních center, čemuž odpovídá v podmínkách úhrady uvedený 
vykazovací symbol „S“, stanovený jak pro předmětné přípravky, tak pro nepředmětný 
přípravek FLOLAN. 
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Odvolací orgán uvedené shrnuje s tím, že předmětné přípravky a nepředmětný léčivý 
přípravek FLOLAN jsou hrazeny pro tutéž širokou skupinu pacientů s plicní arteriální 
hypertenzí. Rozlišování těchto léčivých přípravků pro potřeby aplikace § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. je, i se zřetelem k Nálezu ÚS, nedůvodné. 
 
K argumentaci odvolatele 1 rozhodnutím Ústavu sp. zn. SUKLS223305/2013, v němž 
Ústav uvedl, že „Nebyla tedy nalezena terapie v zásadě zaměnitelná, s obdobnou nebo 
blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím“, a tvrzení, že Ústav má 
povinnost zkoumat, zda je pro konkrétní skupinu pacientů definovaných podmínkami úhrady 
léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 14/2 zajištěna plná úhrada alespoň 
jednoho přípravku, přičemž dospěje-li k Ústav k závěru, že nikoli, je povinen v souladu s § 15 
odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. základní úhradu navýšit, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Odvolatelem 1 citované vyjádření Ústavu se vztahuje k zařazení léčivých přípravků 
do referenční skupiny č. 14/2 v souladu se zněním § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., 
nikoliv k zařazení do skupiny č. 42 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve které má být 
v souladu s § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. zajištěn alespoň jeden plně hrazený léčivý 
přípravek. Jak již odvolací orgán uvedl výše, z Nálezu ÚS nevyplývá, že se automaticky 
zajišťuje plná úhrada pro každou jednu referenční skupinu či jednu skupinu v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků pro skupinu pacientů s totožným 
onemocněním. Nález ÚS ukládá, že má být zajištěna plná úhrada pro typově stejná 
onemocnění. Odvolací orgán shledal v této rovině kroky Ústavu ústavně konformními. 
 
Argumentaci odvolatele 1 rozhodnutím Ústavu sp. zn. SUKLS223305/2013 s ohledem 
na uvedené nelze přisvědčit.  
 
K argumentaci odvolatele 1, že závěry Ústavního soudu je třeba brát v potaz ve všech 
podobných případech, přičemž odkaz na kazuističnost případu může mít ratio v případech 
soudů nižších soudních instancí, ne však v případě Ústavního soudu, který dává 
jednoznačný výše citovaný ústavně konformní obecný výklad právních předpisů, a že není 
na posouzení správního orgánu prvního stupně, aby rozporoval závěry Ústavního soudu 
či se jimi svévolně a cíleně neřídil, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak bylo předestřeno výše, ministerstvo i Ústav respektují závěry učiněné v Nálezu ÚS, 
avšak z Nálezu ÚS dle názoru ministerstva nevyplývá povinnost Ústavu zajistit plně hrazený 
léčivý přípravek v každé jedné referenční skupině či skupině v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků. 
 
Ministerstvo nijak nerozporuje, že Ústavní soud poskytuje ústavně konformní obecný výklad 
právních předpisů, avšak pohledem odvolacího orgánu odvolatel 1 z Nálezu ÚS dovozuje 
širší výklad právních předpisů, než jaký byl v Nálezu ÚS skutečně učiněn. Odvolací orgán 
argumentaci odvolatele 1 nemůže přisvědčit.  
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Námitka odvolatele 1, že v souvislosti s Nálezem ÚS měl Ústav povinnost zkoumat, 
zda byla pro konkrétní skupinu pacientů definovaných podmínkami úhrady léčivých 
přípravků zajištěna plná úhrada alespoň jednoho přípravku zařazeného do referenční 
skupiny č. 14/2, je nedůvodná. 
 
Naplnění požadavků ústavně konformního výkladu a respektování Nálezu ÚS 
 
Odvolatel 1 vysvětluje, že ústavně konformním výkladem rozumíme výklad určité právní 
normy, který je souladný s ústavním pořádkem. Ústavně konformní výklad pak podává, 
jakožto orgán ochrany ústavnosti, především Ústavní soud. 
 
Ústavní soud dle odvolatele 1 v Nálezu ÚS vyslovil právní názor, že pravidlo uvedené 
v § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého má být z veřejného 
pojištění plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně 
konformně vykládat tak, že je zapotřebí zohledňovat pouze léčivé přípravky, které jsou 
terapeuticky zaměnitelné. 
 
Odvolatel 1 připomíná, že léčivé přípravky referenční skupiny č. 14/2 nelze z jeho pohledu 
pokládat za terapeuticky zaměnitelné s přípravkem FLOLAN. Odvolatel 1 proto nesouhlasí 
s tím, že je zmíněný požadavek zákona o veřejném zdravotním pojištění vykládaný 
v souladu s názorem Ústavního soudu naplněn již prostřednictvím plně hrazeného přípravku 
FLOLAN. Z toho důvodu je dle odvolatele 1 třeba hledat jiný plně hrazený přípravek, 
který požadavku terapeutické zaměnitelnosti odpovídá, případně plnou úhradu zajistit. 
 
Odvolatel 1 namítá, že ačkoli Ústav uvádí, že Nález ÚS respektuje, z argumentů Ústavu je 
jasně patrné, že tomu tak není. V postupu, který není s Nálezem ÚS v souladu, shledává 
odvolatel 1 příkrý rozpor se základní zásadou činnosti správních orgánů – zásadou 
legitimního očekávání. 
 
Odvolatel 1 v této souvislosti odkazuje na další z nálezů Ústavního soudu, tentokrát 
sp. zn. IV. ÚS 690/2001, v němž stojí následující: „Ke znakům právního státu a mezi jeho 
základní hodnoty patří neoddělitelně princip právní jistoty, jehož nepominutelným prvkem je 
nejen předvídatelnost práva, nýbrž i legitimní předvídatelnost postupů orgánů veřejné moci.“ 
 
Odvolatel 1 má za to, že Ústav svým dosavadním postupem tuto zásadu flagrantním 
způsobem porušuje, čímž zavdává příčinu k pochybnostem o svém nestranném 
rozhodování. Zásada legitimního očekávání spolu s ostatními principy deklarovanými 
Ústavním soudem má dle odvolatele 1 zaručit i tzv. materiální ekvitu, tj. rovnost adresátů 
veřejné správy v hmotných právech a povinnostech, jež jim vznikají v důsledku rozhodnutí 
správních orgánů. Odvolatel 1 zdůrazňuje, že výklad Ústavního soudu prezentovaný výše je 
naprosto zřejmý, odvolatel 1 tudíž nerozumí, proč se Ústav vystavuje riziku zrušení svého 
budoucího rozhodnutí, které je s výkladem Ústavního soudu v jasném a zřejmém rozporu. 
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Odvolatel 1 uzavírá, že ani po opětovných námitkách se Ústav dále zajištěním plné úhrady 
pro skupinu v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků nezabýval. Ústav se dle názoru 
odvolatele 1 neřídil nejen názorem Ústavního soudu, nejvyšší soudní autority v České 
republice, nýbrž ani aktuálním zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění, jenž byl 
dle odvolatele publikován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv jako předpis 
č. 75/2019 Sb., a je tedy součástí právního řádu, kterým se má jakýkoli správní orgán – 
včetně Ústavu – povinnost řídit. 
 
Nad rámec výše uvedeného odvolatel 1 doplňuje, že se Ústav vůbec nezabýval skutečností 
známou mu z úřední činnosti, že dne 21. 5. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí o změně 
maximální ceny přípravku FLOLAN vedené pod sp. zn. SUKLS41408/2019, dle něhož 
maximální cena přípravku FLOLAN roste, tudíž ve skupině č. 42 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. od 1. 8. 2019 nadále nebude zajištěn plně hrazený přípravek. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Co se týče argumentace odvolatele 1 Nálezem ÚS, dle kterého má být plně hrazen 
nejméně jeden léčivý přípravek se zohledněním pouze léčivých přípravků, které jsou 
terapeuticky zaměnitelné, odvolací orgán uvádí následující. 
 
Předmětné přípravky a nepředmětný léčivý přípravek FLOLAN vskutku nejsou v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné ve smyslu § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., proto ani 
nepředmětný léčivý přípravek FLOLAN není zařazen do referenční skupiny č. 14/2, v níž jsou 
zařazeny předmětné přípravky. Nicméně, jak již odvolací orgán uvedl výše, předmětné 
přípravky a nepředmětné léčivé přípravky FLOLAN jsou určeny pro širokou skupinu pacientů 
s typově stejným onemocněním, tj. s plicní arteriální hypertenzí. 
 
Odvolatel 1 zde v podstatě opakuje námitku stran nezajištění plně hrazeného léčivého 
přípravku v referenční skupině č. 14/2 (tj. předmětných přípravků) prostřednictvím aplikace 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., přestože § 15 odst. 5 zákona č.48/1997 Sb. vyžaduje 
zajištění léčivého přípravku ve skupině č. 42 - léčiva pro plicní hypertenzi přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Z Nálezu ÚS, jehož obsahem odvolatel 1 argumentuje, však vyplývá povinnost Ústavu zajistit 
plně hrazený léčivý přípravek ve skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. pro širokou 
skupinu pacientů s typově stejným onemocněním, nikoliv zajistit úhradu v každé jedné 
referenční skupině či skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. Ústav 
tuto skutečnost náležitě ozřejmil na straně 9 napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán 
v postupu Ústavu nezákonnost či nesprávnost, i s ohledem na Nález ÚS, nespatřuje. 
  
Odvolací orgán zde nebude opakovat již uvedené a k vypořádání argumentace odvolatele 1 
pouze odkáže na předchozí vypořádání dílčí námitky vyjádřené výše. 
 
Další argumentaci odvolatele 1 Nálezem ÚS má odvolací orgán za nepřípadnou. 
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K dílčí námitce odvolatele 1, že Ústav svým dosavadním postupem zásadním způsobem 
porušuje zásadu legitimního očekávání, uvádí odvolací orgán následující. 
 
V době vydání napadeného rozhodnutí byl plně hrazen nepředmětný léčivý přípravek 
FLOLAN, což odvolatel nečiní sporným. Právo pacientů na alespoň jeden plně hrazený 
léčivý přípravek ve skupině č. 42 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. bylo v době vydání 
napadeného rozhodnutí naplněno zajištěním plné úhrady nepředmětného léčivého přípravku 
FLOLAN, a to v souladu s ústavně konformním výkladem § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
Z toho důvodu nemohl být v předmětném správním řízení uplatněn postup navyšování úhrad 
podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Jelikož odvolací orgán shledává napadené rozhodnutí souladným se závěry, jež zastal 
Ústavní soud v Nálezu ÚS, jakož i se způsobem, jakým správní orgány § 15 odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. ve světle Nálezu ÚS konstantně interpretují, nespatřuje zde odvolací 
orgán ani žádný rozpor se zásadou legitimního očekávání, vyjádřenou mj. v § 2 odst. 4 
správního řádu. Odvolací orgán zároveň neshledal, že by Ústav svým postupem někomu 
stranil či že by jakkoli jinak porušoval zásadu materiální rovnosti. 
 
V souvislosti s odvolatelovou námitkou si dále odvolací orgán zcela pro úplnost dovolí 
upřesnit, že pod č. 75/2019 Sb. nebylo publikováno (tehdy) aktuální znění zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, jak uvádí odvolatel 1, nýbrž nález Ústavního soudu ze dne 
29. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17, jímž Ústavní soud zamítl návrh Městského soudu v Praze 
na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Předmětem nálezu 
Pl. ÚS 43/17 pak byla otázka posouzení souladu § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. s ústavním pořádkem – otázka výkladu požadavku zajištění 
dostupnosti alespoň jednoho přípravku z určité skupiny přípravků je zde řešena nanejvýš 
okrajově. Lze také upřesnit, že nález byl publikován ve Sbírce zákonů, nikoli Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv (účinnost zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), je ke dni vydání tohoto rozhodnutí 
stanovena k datu 1. 1. 2022). Důvodem, proč byl nález Pl. ÚS 43/2017 publikován ve Sbírce 
zákonů, pak byla již jen skutečnost, že zde Ústavní soud rozhodoval o návrhu na zrušení 
části ustanovení zákona (k tomu srov. § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu). Okolnost, zda byl či nebyl ten který nález publikován ve Sbírce zákonů, 
nehraje z hlediska závaznosti nálezů pro správní orgán v zásadě roli (srov. čl. 89 odst. 2 
Ústavy). 
 
Dílčí námitka odvolatele 1 ohledně porušování zásad vyjádřených v § 2 odst. 4 
správního řádu je nedůvodná. 
 
Co se týče dílčí námitky odvolatele 1, že ani po opětovných námitkách se Ústav dále 
zajištěním plné úhrady pro skupinu v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků (tj. referenční 
skupinu č. 14/2) nezabýval, odvolací orgán uvádí následující. 
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Ústav na straně 9 napadeného rozhodnutí ozřejmil, že jak předmětné přípravky, zařazené 
do referenční skupiny č. 14/2, tak i nepředmětný léčivý přípravek FLOLAN jsou indikovány 
a hrazeny mj. v indikaci léčba pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. 
dle klasifikace NYHA. Nejedná se tudíž o dvě rozdílné heterogenní skupiny léčivých 
přípravků, které jsou indikovány k léčbě naprosto odlišných onemocnění. 
 
Odvolací orgán si dovolí znovu zopakovat, že z ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. ve spojení 
s Nálezem ÚS vyplývá povinnost Ústavu zajistit plně hrazený léčivý přípravek ve skupině 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. pro širokou skupinu pacientů s typově stejným 
onemocněním, nikoliv zajistit úhradu v každé jedné referenční skupině či skupině v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. 
 
Pro úplnost odvolací orgán odkazuje na platné znění § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
dle kterého „V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé 
ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou 
zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, 
aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně 
hrazen“. 
 
Ze spisové dokumentace je zřejmé, že Ústav posuzoval existenci plně hrazeného léčivého 
přípravku ve skupině č. 42 - léčiva pro plicní hypertenzi přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., 
o čemž jednoznačně svědčí obsah podkladu 
„P2_42_2q2018_SCAU181001_SUKLS312679_2018.pdf“, jenž byl založen do spisové 
dokumentace dne 5. 10. 2018 pod č. j. sukl340040/2018. Ústav tak náležitě posuzoval 
existenci plně hrazeného léčivého přípravku ve skupině č. 42 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., do níž jsou zařazeny také předmětné léčivé přípravky referenční skupiny 
č. 14/2. 
 
Dílčí námitka odvolatele 1, že ani po opětovných námitkách se Ústav dále zajištěním 
plné úhrady pro referenční skupinu č. 14/2 nezabýval, je nepřípadná. 
 
Co se týče argumentace, že se Ústav vůbec nezabýval skutečností známou mu z úřední 
činnosti, a to že dne 21. 5. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí o změně maximální ceny 
přípravku FLOLAN vedené pod sp. zn. SUKLS41408/2019, dle něhož maximální cena 
přípravku FLOLAN roste, tudíž ve skupině č. 42 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
od 1. 8. 2019 nadále nebude zajištěn plně hrazený přípravek, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. 5. 2019, přičemž dle SCAU platného ke dni 
31. 5. 2019 (dostupného na internetových stránkách Ústavu pod odkazem 
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-5-2019) byla existence plně 
hrazeného léčivého přípravku ve skupině č. 42 – léčiva pro plicní hypertenzi přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zajištěna nepředmětným léčivým přípravkem FLOLAN. V době vydání 
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napadeného rozhodnutí tak byl plně hrazený léčivý přípravek v příslušné skupině přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zajištěn. Lze doplnit, že FLOLAN byl podle SCAU nadále plně hrazen 
i ke dni 30. 6. 2019 (viz http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-
2019).    
 
V tomto světle a s přihlédnutím k výše uvedenému má pak odvolací orgán za prokázané, 
že nepředmětný léčivý přípravek FLOLAN byl v době vydání napadeného rozhodnutí plně 
hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro širokou skupinu pacientů s typově 
stejným onemocněním – plicní arteriální hypertenzí. 
 
Co se týče upozornění odvolatele na nadcházející růst ceny přípravku FLOLAN, odvolací 
orgán pokládá za vhodné v tomto kontextu poukázat na § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
Toto ustanovení ukládá Ústavu neprodleně zahájit z moci úřední zkrácenou revizi všech 
referenčních skupin s obsahem léčivých látek uvedených v konkrétní skupině přílohy č. 2 
tohoto zákona a rozhodnutím upravit úhrady tak, aby byl v souladu s § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. nejméně nákladný léčivý přípravek náležející do dané skupiny přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. plně hrazen, zjistí-li Ústav, že v takové skupině žádný přípravek plně 
hrazen není. 
 
Zkrácené revize zahájené dle § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. jsou tedy nástrojem 
způsobilým k nápravě situace, pakliže by například v důsledku časového souběhu několika 
správních řízení s léčivými přípravky zařazenými do téže skupiny přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. došlo ke stavu, kdy by v takové skupině nebyl zajištěn žádný plně hrazený 
léčivý přípravek. Pokud taková situace nastane, Ústav je s ohledem na § 39p odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. povinen neprodleně zahájit zkrácenou revizi a rozhodnutím upravit úhrady 
tak, aby byl v souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. nejméně nákladný léčivý 
přípravek náležející do této skupiny plně hrazen, čímž by došlo k opětovnému naplnění 
požadavku § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jelikož tedy zákon č. 48/1997 Sb. počítá s tím, že by mohl nastat stav, kdy by nebyl žádný 
přípravek z určité skupiny přílohy č. 2 plně hrazen, a explicitně pro takový stav zakotvuje 
konkrétní postup (s určitými, předem danými pravidly), kterak se rychle opět dobrat plné 
úhrady alespoň jednoho přípravku z takové skupiny, nelze pokládat za vadu v postupu 
Ústavu, vycházel-li Ústav při vydávání napadeného rozhodnutí ze stavu panujícího ke dni 
vydání napadeného rozhodnutí, ve kterém byl dosud plně hrazen přípravek FLOLAN. 
Institutem určeným k nápravě hypotetického budoucího stavu, v němž by ani jeden přípravek 
ze skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. nebyl plně hrazen 
(a to i při zohlednění požadavku Ústavního soudu na zajištění plné úhrady přípravku 
pro každou širokou skupinu pacientů), je zkrácená revize dle § 39 odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zahrnující všechny referenční skupiny s obsahem léčivých látek 
uvedených v příslušné skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Taková zkrácená revize 
by byla provedena tehdy, jakmile by Ústav absenci plně hrazeného zástupce skupiny přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. skutečně zjistil. 
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Odvolací orgán neshledal, že by se Ústav v souvislosti se zohledněním plné úhrady 
přípravku FLOLAN dopustil vady, jež by působila nezákonnost či nesprávnost napadeného 
rozhodnutí. Nedá se ani říci, že by napadené rozhodnutí zapříčinilo pozbytí plné úhrady 
nepředmětného přípravku FLOLAN coby plně hrazeného léčivého přípravku ve skupině 
č. 42 – léčiva pro plicní hypertenzi přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. či že by vedlo ke stavu, 
kdy by žádný přípravek v této skupině plně hrazen nebyl.  
 
Konečně pak odvolací orgán dodává, že dle SCAU platného ke dni 1. 8. 2019 byla 
od 1. 8. 2019 existence plně hrazeného léčivého přípravku ve skupině č. 42 přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zajištěna nepředmětným léčivým přípravkem VENTAVIS 10MCG/ML 
SOL NEB 168(4X42)X1ML I, kód Ústavu 0026168 (viz http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-
a-uhrad-lp-pzlu-k-1-8-2020), jemuž byla úhrada stanovena rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, 
č. j. sukl135361/2019, vydaném ve správním řízení vedeném Ústavem 
pod sp. zn. SUKLS273755/2017. 
 
Argumentace odvolatele 1, že se Ústav vůbec nezabýval skutečností známou mu 
z úřední činnosti, že dne 21. 5. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí o změně maximální 
ceny přípravku FLOLAN, je nepřípadná.  
 
Námitka č. 1 odvolatele 1 je nedůvodná.  
 
2) Odvolatel 1 nesouhlasí s výší obvyklé denní terapeutické látky (dále jen „ODTD“) léčivé 
látky ambrisentan. 
 
Odvolatel 1 připomíná, že Ústav ke stanovení ODTD v napadeném rozhodnutí uvedl 
následující: 
 
„ODTD v referenční skupině č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. byly stanoveny v předchozím revizním správním řízení vedeném 
pod sp. zn. SUKLS223305/2013, kde rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2014. 
 
ODTD léčivé látky bosentan byla stanovena v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. a vychází z definované denní dávky stanovené WHO 
a z dávkování uvedeného v SPC, ODTD léčivé látky ambrisentan byla stanovena v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 376/2011 Sb. a vychází z obvyklého 
dávkování v běžné klinické praxi.“ 
 
Odvolatel 1 doplňuje, že v poslední hloubkové revizi systému úhrad přípravků referenční 
skupiny č. 14/2 (sp. zn. SUKLS223305/2013) byla ODTD léčivé látky bosentan stanovena 
ve výši 250,0000 mg, podaných s frekvencí dávkování 2 x denně, a ODTD léčivé látky 
ambrisentan ve výši 5,0000 mg, podaných s frekvencí dávkování 1x denně. Ve finální 
hodnotící zprávě ze dne 6. 11. 2014 uvedl Ústav ke stanovení ODTD následující: 
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„Ústav uvádí, že ODTD léčivé látky ambrisentan stanovené v předchozí revizi úhrad zcela 
neodpovídá dávkování v běžné klinické praxi. Rovněž účastník řízení Glaxo Group Ltd. 
předložil podklady se žádostí o přehodnocení výše ODTD ambrisentanu, jak je podrobněji 
uvedeno dále.  
 
(…)  
 
Definovaná denní dávka ambrisentanu dle WHO byla stanovena ve výši 7,5 mg. Dle platných 
SPC posuzovaných léčivých přípravků se ambrisentan užívá perorálně v dávce 5 mg 
jedenkrát denně. Při užívání ambrisentanu v dávce 10 mg byla pozorována určitá dodatečná 
účinnost u pacientů s příznaky III. stupně, zároveň však byl zaznamenán zvýšený výskyt 
periferního edému. U pacientů s PAH spojenou s onemocněním pojivové tkáně může být 
k dosažení optimální účinnosti nezbytné podávat ambrisentan v dávce 10 mg. 
Před zvýšením dávky ambrisentanu na 10 mg, je třeba se ujistit, že je dávka 5 mg dobře 
tolerována. Dle českých i evropských doporučených postupů je léčba ambrisentanem 
zahajována dávkou 5 mg jednou denně a v případě snášenlivosti lze dávku zvýšit na 10 mg 
jednou denně.“ 
 
Odvolatel 1 je na rozdíl od Ústavu přesvědčen, že dávkování léčivých přípravků s obsahem 
ambrisentanu používané v současnosti v klinické praxi je odlišné od zjištění Ústavu 
v předchozí revizi úhrad, a Ústav by měl tudíž v předmětném správním řízení přistoupit 
ke změně ODTD. 
 
Odvolatel 1 uvádí, že recentní publikace potvrzují, že ambrisentan je v klinické praxi běžně 
podáván pacientům v dávce 10 mg denně a že se tato dávka používá i v případě 
srovnávacích head-to-head studií. Odvolatel 1 v tomto kontextu odkazuje např. na studii 
VOLT (Vachiéry J-L et al. Ambrisentan use for pulmonary arterial hypertension in a post-
authorization drug registry: The VOLibris Tracking Study. J Heart Lung Transplant 2017; 36: 
399-406). 
 
Odvolatel 1 podotýká, že do studie VOLT bylo zahrnuto 999 pacientů ze 115 center 
v 15 zemích léčených ambrisentanem pro onemocnění plicní arteriální hypertenzí (jinde také 
„PAH“). Šlo o open-label prospektivní observační post marketingovou studii, která měla za cíl 
identifikovat profil bezpečnosti ambrisentanu v reálné terapeutické praxi. Střední doba léčby 
ambrisentanem byla ve studii celkem 2,2 roku. Pacienti zařazení do studie byli nejčastěji 
ve funkční třidě III podle Světové zdravotnické organizace (jinde jen „WHO“). 
Pro podrobnosti odkazuje odvolatel 1 na tabulku uvedenou ve studii, již vložil i do samotného 
odvolání. 
 
Odvolatel 1 přibližuje, že v době zahájení sledování bylo 85 % pacientů zařazených 
do studie léčeno ambrisentanem v dávce 5 mg denně a 15 % pacientů ambrisentanem 
v dávce 10 mg denně. V době ukončení sledování nebo odstoupení od studie bylo 63 % 
pacientů léčeno ambrisentanem v dávce 5 mg denně a 36 % pacientů ambrisentanem 
v dávce 10 mg denně. 
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Studie VOLT je přitom dle odvolatele 1 pouze jedním z podkladů, z nějž vyplývá významný 
posun dávkování ambrisentanu směrem k síle 10 mg ve smyslu finální udržovací dávky. 
Posun v dávkování vnímá odvolatel 1 jako nepopiratelný trend, jejž průběžně dokazují i další 
studie a podklady a který je zároveň přijímán i odbornou veřejností. 
 
Nutnost změny výše ODTD odvolatel 1 dále dokládá studií AMBITION (Galiè N et al. Initial 
Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension. N Engl J Med 2015; 
373: 834-44). Jednalo se o event-driven dvojitě zaslepenou studii s dosud neléčenými 
pacienty s PAH ve II nebo III funkční třídě podle WHO, již byli randomizováni do skupin 
léčených iniciální kombinační terapií 10 mg ambrisentanu a 40 mg tadalafilu, 10 mg 
ambrisentanu s placebem a 40 mg tadalafilu s placebem, ve všech případech podávaných 
jednou denně. Primárním endpointem byla první událost klinického selhání léčby, které bylo 
definované jako první výskyt kompozitní události spočívající v úmrtí, hospitalizace 
pro zhoršení PAH, progrese onemocnění, anebo neuspokojivá dlouhodobá klinická odpověď 
na léčbu. 
 
Výsledky studie AMBITION pak dle odvolatele 1 ovlivnily i formulaci SPC přípravku 
VOLIBRIS: 
 
„Ambrisentan v monoterapii 
 
Volibris se užívá perorálně v počáteční dávce 5 mg jedenkrát denně a dávka může být 
zvýšena na 10 mg denně v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Ambrisentan v kombinaci s tadalafilem 
 
Při užívání v kombinaci s tadalafilem má být Volibris titrován do dávky 10 mg jednou denně. 
Ve studii AMBITION pacienti užívali 5 mg ambrisentanu denně po dobu prvních 8 týdnů před 
zvýšením až na 10 g, v závislosti na snášenlivosti (viz bod 5.1). Při užívání v kombinaci 
s tadalafilem, pacienti začínali s 5 mg ambrisentanu a 20 mg tadalafilu. V závislosti 
na snášenlivosti byla dávka tadalafilu zvýšena po 4 týdnech na 40 mg a dávka ambrisentanu 
byla zvýšena po 8 týdnech na 10 mg. Tohoto dosáhlo více než 90 % pacientů. Dávky také 
mohly být sníženy v závislosti na snášenlivosti.“ 
 
Odvolatel 1 na základě výše uvedeného konstatuje, že za udržovací dávku ambrisentanu 
v monoterapii i v kombinační terapii je v současnosti konsensuálně uznávána dávka 10 mg 
jednou denně, jejíž účinnost a bezpečnost byla prokázána v recentních klinických 
hodnoceních. Odvolatel 1 má za to, že předložené důkazy prokazují, že obvyklé dávkování 
ambrisentanu v klinické praxi je odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad, 
a ODTD by proto měla být v předmětném správním řízení v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), změněna. 
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Odvolatel 1 je toho názoru, že pokud by měl Ústav rozhodnout objektivně a v souladu 
s evidence based medicine, měl by si na počátku správního řízení v souladu s dikcí § 15 
odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. položit otázku, zda je obvyklé dávkování ambrisentanu 
a bosentanu v běžné klinické praxi odlišné od výše ODTD stanovené v předchozí revizi 
úhrad rozhodnutím vydaným v listopadu 2014. Jelikož Ústav v očích odvolatele 1 
nepostupoval při opatřování podkladů pro hodnotící zprávu důsledně, a jeho posouzení 
shody dávkování ambrisentanu v běžné klinické praxi s výší ODTD stanovené v předchozí 
revizi úhrad tak není validní, poskytl mu odvolatel 1 podklady citované výše. Odvolatel 1 
očekával, že Ústav provede zhodnocení podkladů a poté bude v otázce stanovení výše 
ODTD postupovat v souladu s platnou legislativou. 
 
Odvolatel 1 dále odkazuje na § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a dovozuje, že změna 
ODTD je možná jak v hloubkové revizi, tak v revizi zkrácené. Odvolatel 1 je přesvědčen, 
že pokud by měl zákonodárce záměr limitovat změnu ODTD pouze na jeden typ revize, 
vyjádřil by to přímo v liteře zákona. Odvolatel 1 dodává, že v § 3 odst. 3 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zákonodárce výslovně hloubkovou a zkrácenou revizi odlišuje, není zde 
tudíž důvod se domnívat, že slovním spojením „v rámci revize úhrad“ byla zamýšlena pouze 
revize hloubková. 
 
Odvolatel 1 poukazuje na § 2 odst. 2 správního řádu a dobírá se závěru, že dovozovat 
možnost změny ODTD pouze v hloubkové revizi by bylo užití správního uvážení nad rámec 
zákona (a podzákonného právního předpisu), a jako takové by bylo nepřípustné. Odvolatel 1 
v tomto duchu cituje z rozsudku Nejvyššího soudu NS 6 A 6/92-3: „Správní uvážení je 
soudem přezkoumatelné a správní orgán si při něm nemůže počínat zcela libovolně; to by 
bylo v rozporu s charakterem státní správy jako činnosti podzákonné a zákonem řízené.“ 
 
Odvolatel 1 nadále trvá na svém předchozím vyjádření, považuje změnu ODTD ve zkrácené 
revizi za možnou a žádá odvolací orgán, aby přiměl Ústav přehodnotit výši ODTD 
ambrisentanu, jelikož lze mít za jednoznačně prokázané, že se od předchozí revize v klinické 
praxi změnila. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Způsob stanovení ODTD je upraven ustanoveními § 15 vyhlášky č. 376/2011 Sb., 
na základě zmocňovacího ustanovení § 39c odst. 11 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Podstatou námitky odvolatele 1 je jeho přesvědčení, že změna ODTD léčivé látky 
ambrisentan je možná i v předmětném revizním správním řízení, vedeném na základě § 39p 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (tj. ve zkrácené revizi). Odvolatel 1 svůj úsudek opírá o dikci 
§ 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb., jež zní: „Obvyklá denní terapeutická dávka se v rámci 
revize úhrad změní pouze, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné 
klinické praxi je odlišné od obvyklé denní terapeutické dávky stanovené v předchozí revizi 
úhrad.“ 
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Podle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. přitom platí, že „Obvyklá denní terapeutická 
dávka stanovená podle odstavců 2 až 6 v rámci revize úhrad podle § 39l zákona se použije 
až do změny v následující revizi úhrad“. 
 
Odvolací orgán citovaná ustanovení z jazykového hlediska interpretuje tak, že je to pouze 
hloubková revize (viz formulaci „stanovená (…) v rámci revize úhrad podle § 39l“ v § 15 
odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb.), ve které lze na základě § 15 odst. 2 až 6 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. stanovit (tj. i opět stanovit, resp. změnit) ODTD. 
 
Jakkoli § 15 odst. 7 in fine explicitně znovu neuvádí neshodný přívlastek „podle § 39l“ 
(tzn. že konec věty výslovně nezní „[ODTD] se použije až do změny v následující revizi 
úhrad podle § 39l zákona“), odvolací orgán zastává názor, že revizí úhrad se pro účely 
§ 15 odst. 7 (a v důsledku toho nevyhnutelně také odst. 8) vyhlášky č. 376/2011 Sb. rozumí 
právě jen revize úhrad podle § 39l zákona. To odvolací orgán dovozuje právě s odkazem 
na část věty § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. před přísudkem, kde je revizí úhrad 
výslovně míněna revize úhrad podle § 39l zákona. 
 
V tomto duchu pak odvolací orgán také upozorňuje, že pokud by, v souladu s názorem 
odvolatele, bylo možné ODTD změnit i ve zkrácené revizi, nebylo by pak možné takto 
změněnou ODTD dále používat, jelikož dle textu vyhlášky je to výslovně toliko ODTD 
stanovená v rámci revize úhrad podle § 39l zákona, kterou lze do další změny ODTD 
použít (viz § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). Takovou interpretaci odvolatele je nutné, 
s ohledem na zásadu bezrozpornosti právního řádu, odmítnout. 
 
Ve prospěch uvedeného závěru pak dle názoru odvolacího orgánu svědčí rovněž 
teleologický výklad citovaných ustanovení, potažmo § 39p zákona č. 48/1997 Sb., 
obsahujících úpravu zkrácené revize. Zkrácené revize podle § 39p odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. jsou, obecně vzato, vedeny za účelem změny úhrad léčivých přípravků, 
nastanou-li zákonem stanovené předpoklady, tzn. lze-li v dané referenční skupině 
předpokládat úspory prostředků zdravotního pojištění v zákonem stanovené výši. 
Prostřednictvím zkrácených revizí je pak možné rychle a pružně dosahovat úspor v systému 
veřejného zdravotního pojištění. Tomu ostatně odpovídá i kratší lhůta pro vydání rozhodnutí 
ve zkrácené revizi (Ústav má rozhodnutí vydat do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení 
řízení) či kratší lhůta pro možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (10 kalendářních dnů 
ode dne zahájení řízení; obě lhůty viz § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Naopak v hloubkových revizích Ústav v souladu s § 39l zákona č. 48/1997 Sb. komplexně 
hodnotí, „zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem, 
výši základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost 
a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména 
splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie, účelnost stanovení referenčních 
skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity 
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a porovnání s původními cíli farmakoterapie“. Požadavku komplexního zhodnocení 
referenční skupiny pak odpovídá delší lhůta pro vydání rozhodnutí v hloubkové revizi, činící 
165 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. 
 
Důvodová zpráva k zákonu č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č 48/1997 Sb. (dále jen 
„důvodová zpráva“), jenž do zákona o veřejném zdravotním pojištění zakotvil institut 
zkrácené revize (§ 39p), v bodě 64 uvádí, že „Institut revize systému úhrad tak, jak je 
definován v současném znění zákona, nevyhovuje bez dalšího stávající praxi a požadavkům 
systému. Je nepružný, nepředstavuje flexibilní řešení různých druhů problémů, se kterými 
se systém musí vypořádat dle parametrů popsaných ve všech ustanoveních části 
šesté zákona. Proto návrh přichází s koncepcí dvou formátů revizí systému, a to zachování 
stávajícího formátu s důrazem na komplexnost (posuzování nejen souladu 
cen a úhrad se zákonem, ale obecně i postavení skupin přípravků v terapeutické praxi, dílčí 
nastavení referenčního systému, skladba referenčních skupin, podněty ke změnám systému, 
apod.), a dále vytvoření formátu nového – zkráceného revizního řízení. Tyto zkrácené revize 
mají naopak přinést onu nutnou flexibilitu, kterou systém potřebuje, a kterou Ústav postrádá 
v kolizních či ne zcela přehledných situacích, které přinášejí změny v daném systému“. 
 
V bodě 68 pak důvodová zpráva uvádí, že koncepce zkrácené revize představuje možnost 
vést společné správní řízení plnící stěžejní funkce standardní revize systému, tedy 
sjednocení cen a úhrad v rámci všech skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčiv, 
přepočtení cen a úhrad dle vnější cenové reference, a to v mnohem kratším čase 
a v pružnějším řízení. Stejný účel a cíl má i zkrácená revize vyžádaná zdravotní 
pojišťovnou – oprávnění zdravotních pojišťoven zahájit zkrácenou revizi se uplatní 
v případech, kdy dochází k úsporám v rámci skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčiv. 
 
V předmětném správním řízení, vedeném jako zkrácená revize, bylo dle odvolacího orgánu 
úkolem Ústavu především uskutečnit změnu výše úhrady předmětných přípravků cestou 
stanovení nové základní úhrady dle § 39c odst. 2, příp. dle § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., a to za předpokladu ročních úspor dle § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
Podstatou zkráceného řízení byl tedy přepočet základní úhrady a úhrad předmětných 
přípravků za účelem dosažení definovaných limitů ročních úspor. 
 
V souladu s uvedeným pak Ústav na straně 11 napadeného rozhodnutí, ve vypořádání 
návrhu odvolatele 1 ze dne 15. 10. 2018 (resp. společností Marklas CZ s.r.o., 
IČO: 02031965, se sídlem Francouzská 171/28, 12000 Praha 2, v té době držitele 
rozhodnutí o registraci předmětného léčivého přípravku STAYVEER 125MG TBL FLM 56, 
kód SÚKL 0194248) uvedl, že požadavek na posouzení změny výše ODTD je třeba vznést 
v souběžně probíhající hloubkové revizi s léčivými přípravky zařazenými do referenční 
skupiny č. 14/2 (vedené pod sp. zn. SUKLS273632/2017 – pozn. odvolacího orgánu), 
kde bude návrh odvolatele 1 Ústavem posouzen. 
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Co se týče poznámky odvolatele 1, že v § 3 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zákonodárce 
výslovně hloubkovou a zkrácenou revizi odlišuje, doplňuje odvolací orgán následující. 
 
Ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. vyjmenovává všechny eventuality ve vztahu 
k přepočtu zahraničních cen z cizí měny při stanovování maximálních cen, přičemž jmenuje 
také individuální správní řízení či např. rozsudek soudu, kterým je zrušeno rozhodnutí 
Ústavu. Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. konkrétně platí, že „V případě vydání 
rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo 
rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení (dále 
jen ‚rozhodnutí‘), nebo rozsudku soudu, kterým je zrušeno rozhodnutí Ústavu a věc vrácena 
k novému projednání, se použijí kurzy obdobně podle odstavce 1, a to za kalendářní čtvrtletí 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno nové projednání“. 
 
Odvolací orgán odkaz odvolatele na citované ustanovení nepovažuje za relevantní. 
Je pravdou, že zde text vyhlášky zmiňuje jednak hloubkovou, jednak zkrácenou revizi, 
nicméně tato okolnost v očích odvolacího orgánu nic nemění na závěrech, jež odvolací 
orgán zastal výše. Odvolací orgán setrvává na názoru, že § 15 odst. 7 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. míní revizí úhrad pouze hloubkovou revizi, jak praví část věty obsažené 
v tomto ustanovení před přísudkem. Upozorňuje-li odvolatel, že § 3 odst. 3 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. výslovně zmiňuje jak hloubkovou, tak zkrácenou revizi, sluší se 
poznamenat, že § 15 odst. 7 a 8 naopak o obou typech revize výslovně nepojednává. 
I v tomto světle je nutné na zmínky o revizích úhrad v rámci § 15 odst. 7 a 8 nahlížet 
systematicky, se zřetelem k celému textu sedmého odstavce. 
 
Co se týče úvahy, že dovozovat možnost změny ODTD pouze v hloubkové revizi by bylo 
užití správního uvážení nad rámec zákona a že správní uvážení musí být soudně 
přezkoumatelné, odvolací orgán uvádí následující. 
 
K pojmu správního uvážení např. Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 
22. 4. 2014, sp. zn. 8 As 37/2011-154, uvádí, že „Pojem správního uvážení není v doktríně 
jednoznačně definován, v obecné rovině však o něm lze hovořit všude tam, kde zákon 
poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. 
Tento prostor, v němž s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný 
právní následek a zákonodárce dává správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných 
okolností jedno z více řešení předvídaných právní normou, bývá typicky vymezen formulací 
‚správní orgán může‘, ‚lze‘ apod.“. 
 
Odvolací orgán upozorňuje, že Ústav ani ministerstvo neaplikovaly v souvislosti s § 15 
odst. 7 a 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. správní uvážení, jež per definitionem označuje postup, 
kdy správní orgán s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu volí jedno z několika 
možných řešení předvídaných právními normami. Správní orgány v tomto případě pouze 
vyložily § 15 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb., přičemž za použití kombinace 
výkladových metod dospěly k závěru, že slovní spojení revize úhrad v těchto ustanoveních 
označuje revizi úhrad dle § 39l zákona č. 48/1997 Sb., tj. hloubkovou revizi úhrad. Úvahy, 
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jimiž se správní orgány při interpretaci ustanovení ubíraly, jsou vyjádřeny jednak 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí, jednak výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 
  
Odvolací orgán v duchu uvedeného uzavírá, že změna výše ODTD je možná pouze 
v revizním správním řízení vedeném na základě § 39l zákona č. 48/1997 Sb., tj. v hloubkové 
revizi úhrad. Předmětné správní řízení je zkrácenou revizí, vedenou na základě § 39p 
zákona č. 48/1997 Sb., proto zde změna ODTD nepřipadá v úvahu. Existují-li důvodné 
pochybnosti o výši ODTD kterékoliv léčivé látky, je třeba takovou okolnost zohlednit 
v příslušné hloubkové revizi coby řízení vedeném za účelem komplexního posouzení 
konkrétní skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
  
Námitka č. 2 odvolatele 1 vztahující se k zachování výše ODTD léčivé látky 
ambrisentan v předmětném správním řízení je nedůvodná.  
 
Odvolací orgán odvolání odvolatele 1 zamítá. 
 
Odvolatel 2 namítá nesprávnost, nezákonnost a nepřezkoumatelnost napadeného 
rozhodnutí. 
 
1) Odvolatel 2 namítá nezjištění dostupnosti referenčního přípravku. 
 
Odvolatel 2 trvá na svých námitkách k finální hodnotící zprávě. Vypořádání námitek 
v napadeném rozhodnutí pokládá odvolatel 2 za naprosto nedostatečné, liché, porušující 
princip legitimního očekávání a jdoucí přímo proti zákonným ustanovením. 
 
Odvolatel 2 nesouhlasí s postupem stanovení výše základní úhrady, jelikož se Ústav vůbec 
nezabýval dostupností referenčního přípravku (jeho reálnou obchodovatelností) na trzích 
v příslušných zemích. Podle odvolatele Ústav pouze na straně 17 napadeného rozhodnutí 
bez dalšího konstatoval, že „Základní úhrada ve výši 530,1668 Kč za ODTD vychází 
z průměru druhé a třetí nejnižší ceny výrobce v přepočtu na ODTD referenčního přípravku 
STAYVEER 125MG TBL FLM 56 (průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce 
14844,67076500 Kč). Druhá nejnižší cena referenčního přípravku byla zjištěna v Polsku, třetí 
nejnižší cena referenčního přípravku byla zjištěna v Řecku“. 
 
Odvolatel 2 v této souvislosti odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
6. 4. 2018, č. j. 5 Ad 23/2014-79-84 (dále jen „rozsudek Městského soudu“), který se sice 
primárně týkal správního řízení o změně maximálních cen léčivých přípravků, avšak 
dle odvolatele 2 je nutno jeho závěry promítnout rovněž na postup stanovení či změny výše 
základní úhrady. Městský soud zde shledal, že názor žalovaného (tj. ministerstva), 
že nemusí mít žádný podklad, který by podporoval obchodovatelnost léčivého přípravku 
na trhu vybrané země, odporuje zákonu o veřejném zdravotním pojištění. 
 
Odvolatel 2 obsáhle cituje z bodů 26 až 33 rozsudku Městského soudu a připomíná, 
že závěry rozsudku Městského soudu potvrdil po kasační stížnosti ministerstva též Nejvyšší 
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správní soud v rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61 (dále jen „rozsudek 
Nejvyššího správního soudu“). Z rozsudku Nejvyššího správního soudu odvolatel 2 cituje 
body 22 až 30. Odvolatel 2 upozorňuje, že dle § 50 odst. 1 správního řádu jsou Ústavu oba 
rozsudky známy z jeho úřední činnosti. Odvolatel 2 na oba rozsudky plně odkazuje. 
 
Odvolatel 2 je plně přesvědčen, že závěry Městského soudu v Praze i Nejvyššího správního 
soudu jsou plně aplikovatelné i v řízení o stanovení základní úhrady a netýkají se jen řízení 
o stanovení maximální ceny. Odvolatel 2 má za to, že pro oba typy řízení je třeba při výpočtu 
vycházet z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, nikoli z cen 
virtuálních. Odvolateli 2 nedává žádný smysl, aby při procesu stanovení maximální ceny 
nebylo možno využít virtuálních cen, nýbrž pouze cen reálných, zatímco při procesu 
stanovení výše úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které daný léčivý přípravek 
v určité zemi vůbec není obchodován.  
 
Odvolatel 2 v návaznosti na uvedené připomíná, že není držitelem registrace léčivého 
přípravku STAYVEER 125MG TBL FLM 56, takže nemá bez dalšího ani možnost jakkoli 
presumovat správnost údajů zjištěných Ústavem o tomto referenčním přípravku 
v příslušných zemích. 
 
Odvolatel 2 dále poznamenává, že sám Ústav akceptuje a zohledňuje v postupu stanovení 
výše základní úhrady údaje držitelů rozhodnutí o registraci o neobchodování přípravků 
v příslušných zemích (např. v řízení sp. zn. SUKLS145728/2014). Pokud takové údaje 
v jedněch správních řízeních Ústav zohledňuje a přihlíží k nim v procesu stanovení výše 
základní úhrady, zatímco v jiných správních řízeních se otázkou reálného prokázání 
obchodovanosti léčivých přípravků rozhodných pro stanovení výše základní úhrady vůbec 
nezabývá, dochází dle názoru odvolatele 2 k explicitnímu porušení principu legitimního 
očekávání. 
 
Odvolatel 2 upozorňuje, že nemůže disponovat informací o obchodování či neobchodování 
přípravků, u nichž není držitelem rozhodnutí o registraci. V zájmu Ústavu by tak mělo být 
opatřit si takové informace, aby byly beze všech pochybností naplněny požadavky 
transparentnosti, konzistentnosti a předvídatelnosti jeho rozhodovací praxe. Dosavadní 
postup Ústavu při stanovení výše úhrady v předmětném správním řízení považuje 
odvolatel 2 – ve shodě se závěry výše zmíněných rozsudků – za netransparentní, nezákonný 
a nepřezkoumatelný. 
 
S odkazem na § 2 odst. 4 správního řádu shledává odvolatel 2 rozpor napadeného 
rozhodnutí s výše uvedenými rozsudky. Odvolatel 2 je přesvědčen, že Ústav při stanovení 
úhrady postupoval nezákonně a porušil právo účastníků řízení na spravedlivý, transparentní 
a předvídatelný proces. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
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Podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav stanoví maximální cenu 
výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši průměru cen výrobce 
posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských 
států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, 
Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen ‚země referenčního koše‘), 
které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely 
na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“. 
 
Vzhledem k tomu, že § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. explicitně obsahuje 
podmínku „je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely 
na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“, je třeba, aby Ústav při stanovení 
maximální ceny zjišťoval přítomnost přípravku na trhu v zemích referenčního koše. Takový 
výklad byl postulován v bodě 26 rozsudku Městského soudu, přičemž ministerstvo tento 
výklad respektuje. Obdobně je tato interpretace ve shodě s bodem 22 v rozsudku Nejvyššího 
správního soudu, jehož obsah ministerstvo rovněž ctí. 
 
V předmětném správním řízení však nebyly stanovovány maximální ceny výrobce pro žádný 
předmětný přípravek, tudíž zde nebyla stanovena žádná maximální cena postupem 
dle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Uvedené je prima facie zjevné již 
z výrokové části napadeného rozhodnutí – byla zde stanovena základní úhrada referenční 
skupiny č. 14/2 (konkrétně výrokem č. 1 napadeného rozhodnutí). Základní úhrada byla 
stanovena postupem dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., načež byla navýšena 
v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., jak je blíže popsáno na stranách 17 až 20 
napadeného rozhodnutí. 
 
Podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Základní úhrada 
se v referenčních skupinách stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na denní 
terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý 
přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým 
přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice 
se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl 
na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo 
potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném 
období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle 
okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé 
přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice“. 
 
Ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. tedy explicitně nijak neuvádí, 
že posuzované léčivé přípravky musí být na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše. 
Ze znění § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. nevyplývá Ústavu povinnost – a ani 
možnost – zjišťovat přítomnost léčivého přípravku na zahraničním trhu. Tento výklad zastává 
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ministerstvo konzistentně, přičemž žádná ministerstvu známá judikatura správních soudů 
není s touto interpretací v rozporu. V rozsudku Městského soudu a ani v rozsudku 
Nejvyššího správního soudu správní soudy vůbec nepojednávají o postupu stanovení výše 
základní úhrady, tedy ani o postupu dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jelikož se v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. pojednává explicitně jen a pouze 
o dostupnosti přípravků na českém trhu, dostupnost přípravků na zahraničních trzích v rámci 
aplikace tohoto ustanovení zkoumat nelze. Zkoumal-li by Ústav v rámci stanovení základní 
úhrady postupem dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. dostupnost předmětných 
přípravků na zahraničních trzích, zatížil by tím předmětné správní řízení vadou, neboť by tak 
činil nad rámec právních předpisů. 
 
V rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. musí Ústav zkoumat 
dostupnost předmětných přípravků na českém trhu – dostupnost v České republice je 
v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. explicitně uvedena. V tomto směru odvolací 
orgán doplňuje, že Ústav tuto svou povinnost splnil – shromáždění údajů o tuzemské 
dostupnosti předmětných přípravků je zřejmé ze strany 4 spisového podkladu „FU_14-
2_2q2018_SUKLS312679_2018.pdf“, založeného do spisové dokumentace 
pod č. j. sukl316896/2018. Tento podklad pak také posloužil pro zhodnocení možností 
aplikace institutu zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., jejž Ústav v projednávaném případě skutečně aplikoval. Odvolací orgán 
neidentifikoval žádné vady, jež by značily, že byl postup Ústavu s § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. v rozporu. 
 
Cenové reference, sloužící jako podklad pro stanovení základní úhrady dle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., byly do předmětné spisové dokumentace založeny dne 
3. 9. 2018 pod č. j. sukl316896/2018. 
 
Nezjišťoval-li Ústav v rámci postupu stanovení výše základní úhrady přítomnost 
předmětných přípravků na zahraničních trzích, postupoval v souladu s právními 
předpisy. 
 
Co se týče argumentace odvolatele 2, že nedává žádný smysl, aby při procesu stanovení 
maximální ceny nebylo možno využít virtuálních cen, nýbrž pouze cen reálných, zatímco 
při procesu stanovení výše úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které daný léčivý 
přípravek v určité zemi vůbec není obchodován, odvolací orgán znovu upozorňuje, 
že zjišťoval-li by Ústav přítomnost přípravků na zahraničních trzích, činil by tak ultra vires. 
 
Povinnost Ústavu zjišťovat přítomnost léčivých přípravků na zahraničních trzích při stanovení 
základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. z rozsudku Městského 
soudu či rozsudku Nejvyššího správního soudu nikterak nevyplývá a v očích odvolacího 
orgánu neexistuje žádná okolnost, jež by odůvodňovala promítnutí těchto závěrů, týkajících 
se stanovení maximální ceny dle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., do správního 
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řízení ve věci stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Uvedenou argumentaci odvolatele 2 shledává odvolací orgán nepřípadnou. 
 
K názoru odvolatele 2, že závěry Městského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu 
jsou plně aplikovatelné i pro řízení o stanovení základní úhrady, nejen pro řízení o stanovení 
maximální ceny, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Znění § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. jsou co do otázky dostupnosti přípravků odlišná, jak je již uvedeno výše. 
Městský soud a Nejvyšší správní soud se vyjadřoval pouze k situaci dostupnosti přípravků 
při stanovení maximální ceny výrobce podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., 
proto judikatura, na kterou odvolatel 2 v této souvislosti odkazuje, není k předmětnému 
správnímu řízení přiléhavá. I s ohledem na určitou individualitu procesu stanovení maximální 
ceny výrobce pro jeden konkrétní přípravek na straně jedné oproti stanovování základní 
úhrady pro celou skupinu na straně druhé jsou charakteristiky postupu Ústavu 
při stanovování cen a při stanovování úhrad do jisté míry rozdílné. 
 
Argumentaci odvolatele 2 o aplikovatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze 
i rozsudku Nejvyššího správního soudu na situaci v předmětném správním řízení 
nelze přisvědčit. 
 
Co se týče dílčí námitky odvolatele 2, že sám Ústav akceptuje a zohledňuje v postupu 
stanovení výše základní úhrady údaje držitelů rozhodnutí o registraci o neobchodování 
přípravků v příslušných zemích (např. v řízení sp. zn. SUKLS145728/2014), přičemž v jiných 
správních řízeních se otázkou reálného prokázání obchodovanosti léčivých přípravků 
rozhodných pro stanovení výše základní úhrady vůbec nezabývá, čímž dle názoru 
odvolatele 2 dochází k explicitnímu porušení principu legitimního očekávání, uvádí odvolací 
orgán následující. 
 
Nepředmětné správní řízení sp. zn. SUKLS145728/2014, které odvolatel uvádí jako příklad, 
v němž se Ústav otázkou obchodovatelnosti léčivých přípravků zabýval, bylo správním 
řízením o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění 
léčivých přípravků. V nepředmětném správním řízení sp. zn. SUKLS145728/2014 Ústav 
akceptoval čestné prohlášení držitele rozhodnutí o registraci (jímž byl odvolatel 2) 
o neobchodování léčivých přípravků na Kypru, pročež Ústav ceny zjištěné na Kypru vyřadil 
z cenové reference pro účely stanovení maximální ceny výrobce postupem podle § 39a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Co se však stanovení základní úhrady podle § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. týče, ceny zjištěné na Kypru byly v řízení 
sp. zn. SUKLS145728/2014 zohledněny. 
 
Odvolací orgán proto uvádí, že v předmětném správním řízení Ústav při stanovení 
základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. postupoval 
konzistentně se svými kroky při stanovování základní úhrady v nepředmětném 
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správním řízení sp. zn. SUKLS145728/2014. K porušení zásady legitimního očekávání 
zde nedošlo.  
 
Co se týče dílčí námitky, že odvolatel 2 nemůže disponovat informací o obchodování 
či neobchodování přípravků, u nichž není držitelem rozhodnutí o registraci, a proto nejsou 
naplněny požadavky transparentnosti, konzistentnosti a předvídatelnosti rozhodovací praxe 
Ústavu, v důsledku čehož je napadené rozhodnutí zatíženo vadami působícími jeho 
netransparentnost, nezákonnost a nepřezkoumatelnost, odvolací orgán uvádí následující. 
 
Informacemi o obchodování či neobchodování léčivých přípravků disponují držitelé 
rozhodnutí o registraci, kteří jsou současně účastníky řízení a kteří skrze ně mají možnost 
rozporovat Ústavem shromážděné údaje o dostupnosti. 
 
V předmětném správním řízení nemá Ústav zákonem svěřenu pravomoc k tomu, 
aby při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zkoumal dostupnost přípravků 
jinde než pouze v České republice. Na uvedeném přitom nic nemění ani znění § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., jelikož to zavádí presumpci správnosti u Ústavem shromážděných 
údajů o dostupnosti a přítomnosti pouze tam, kde má Ústav tyto údaje povinnost 
shromažďovat. 
 
Odvolací orgán znovu zdůrazňuje, že při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. není Ústav platným právem zmocněn ke zkoumání 
obchodovatelnosti léčivých přípravků na zahraničních trzích, je pouze povinen posuzovat 
dostupnost v České republice. 
 
Otázka, zda odvolatel 2 je či není s to opatřit si informace o obchodování či neobchodování 
přípravků, u kterých není držitelem rozhodnutí o registraci, je z hlediska zákonnosti 
a správnosti napadeného rozhodnutí irelevantní. Námitka odvolatele nesvědčí o žádných 
vadách v postupu Ústavu, které by značily nezákonnost či nesprávnost napadeného 
rozhodnutí. Ústav v souladu se zásadou zákonnosti (viz např. § 2 odst. 1 správního řádu) 
nemůže činit úkony, k nimž není zákonem zmocněn. 
 
Odvolací orgán po prozkoumání spisové dokumentace shledal, že z podkladu „FU_14-
2_2q2018_SUKLS312679_2018.pdf“ jsou patrné Ústavem zjištěné cenové reference, postup 
Ústavu při stanovení výše základní úhrady je pak, krom samotného napadeného rozhodnutí, 
zřejmý též z podkladu „ZU_14_2_SUKLS312679_2018.pdf“, založeného do spisu dne 
3. 9. 2018 pod č. j. sukl316896/2018. V tomto světle pokládá odvolací orgán kroky Ústavu 
při stanovení výše základní úhrady za transparentní a přezkoumatelné. 
 
Konečně je pak odvolací orgán přesvědčen, že Ústav v předmětném správním řízení 
postupoval obdobným způsobem, jakým postupuje v podobných případech pravidelně, 
pročež se odvolacímu orgánu postup Ústavu v předmětném správním řízení jeví 
předvídatelným. 
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Argumentaci odvolatele 2 stran netransparentnosti, nekonzistentnosti, 
nepředvídatelnosti, nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti postupu Ústavu 
a napadeného rozhodnutí odvolací orgán nemůže přisvědčit. 
 
Námitka odvolatele 2, že Ústav měl povinnost v předmětném správním řízení zjišťovat 
dostupnost přípravků na zahraničních trzích, je nedůvodná. 
 
Odvolání odvolatele 2 se zamítá. 
 

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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