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Vyvěšeno dne: 25. 6. 2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 25. června 2021 

Č. j.: MZDR 35574/2019-4/OLZP  
Zn.: L40/2019 

K sp. zn.: SUKLS51736/2013 

*MZDRX019UZ85* 
MZDRX019UZ85 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Orion Corporation 
Se sídlem Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, Finská republika, ev. č.: 19992126 
Zastoupena: Orion Pharma s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4, 
IČO: 01444239 
 
 Merck Sharp & Dohme B.V.  
Se sídlem Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemské království  
Zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 15000 
Praha 5, IČO: 28462564 
 
 Novartis s.r.o., 
Se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 64575977 
 
 AstraZeneca AB  
Se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království, ev. č.: 556011-7482  
Zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 
Praha 5 Jinonice, IČO: 63984482  
 
 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
Se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, ev. č.: 15513  
Zastoupena: GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 48114057 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení AstraZeneca AB, Se sídlem 151 85 Södertälje, 
Švédské království, ev. č.: 556011-7482, zastoupeného společností AstraZeneca Czech 
Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČO: 63984482 (dále 
jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 24. 6. 2019, 
č. j. sukl152247/2019, sp. zn. SUKLS51736/2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika-kortikosteroidy, prášky, inhalační 
aplikace, tj. 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0192209 ASMANEX 200 MCG 200MCG INH PLV 60DÁV 

0192210 ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 30DÁV 

0192211 ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 60DÁV 

0237763 FLIXOTIDE DISKUS 100 100MCG INH PLV DOS 60DÁV 

0237764 FLIXOTIDE DISKUS 250 250MCG INH PLV DOS 60DÁV 
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0237765 FLIXOTIDE DISKUS 500 500MCG INH PLV DOS 60DÁV 

0031572 GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 1X200DÁV 

0031733 GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 1X200DÁV 

0031575 GIONA EASYHALER 400 400MCG INH PLV 1X100DÁV 

0016302 MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 120 

0218110 MIFLONID BREEZHALER 400MCG INH PLV CPS DUR 60 

0232983 PULMICORT TURBUHALER 200MCG INH PLV 200DÁV 

0232985 PULMICORT TURBUHALER 400MCG INH PLV 200DÁV 

0053876 BECLOMET EASYHALER 200 
MIKROGRAMŮ 

200MCG INH PLV 1X200DÁV 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o :  
 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší 
a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k  novému projednání.  
 

 
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 31. 3. 2013 zahájeno z moci úřední v rámci revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (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 24. 6. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupinu léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 92/2 – 
preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, inhalační aplikace, základní úhradu 
ve výši 4,2188 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ‚ODTD‘). 
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Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 3-15, které jsou ve vztahu k tomuto výroku 
výroky navazujícími. 
 
2. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. b) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
s obsahem léčivé látky beklometazon v lékové formě prášku k inhalační aplikaci, základní 
úhradu ve výši 4,2188 Kč za ODTD. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 16, který je ve vztahu k tomuto výroku výrokem 
navazujícím. 
 
3. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0192209 ASMANEX 200 MCG  200MCG INH PLV 60DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ‚vyhláška č. 384/2007 Sb.‘) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, 
že nově činí 126,56 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
4. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0192210 ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 30DÁV 
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do referenční skupiny č. č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 126,56 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
5. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0192211 ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 60DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak že nově činí 253,13 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
6. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0237763 FLIXOTIDE DISKUS 100 100MCG INH PLV DOS 60DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 55,09 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0058398 FLIXOTIDE DISKUS 100 100MCG INH PLV DOS 60DÁV 

 
7. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0237764 FLIXOTIDE DISKUS 250 250MCG INH PLV DOS 60DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 126,56 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0058399 FLIXOTIDE DISKUS 250 250MCG INH PLV DOS 60DÁV 

 
8. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0237765 FLIXOTIDE DISKUS 500 500MCG INH PLV DOS 60DÁV 
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do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 253,13 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0058400 FLIXOTIDE DISKUS 500 500MCG INH PLV DOS 60DÁV 

 
9. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0031572 GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 1X200DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 137,12 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
10. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
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0031733 GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 1X200DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 210,94 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
11. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0031575 GIONA EASYHALER 400 400MCG INH PLV 1X100DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 210,94 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
12. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0016302 MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 120 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 126,56 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
13. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0218110 MIFLONID BREEZHALER 400MCG INH PLV CPS DUR 60 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 126,56 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0016306 MIFLONID 400 400MCG INH PLV CPS DUR 60 

 
14. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0232983 PULMICORT TURBUHALER 200MCG INH PLV 200DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 210,94 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0069242 PULMICORT TURBUHALER 200MCG INH PLV 200DÁV 

 
15. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0232985 PULMICORT TURBUHALER 400MCG INH PLV 200DÁV 

 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, 
inhalační aplikace, dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 421,88 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0069243 PULMICORT TURBUHALER 400MCG INH PLV 200DÁV 

 
16. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý 
přípravek 
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Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0053876 BECLOMET EASYHALER
 200 MIKROGRAMŮ 

200MCG INH PLV 1X200DÁV 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky beklometazon v lékové formě prášku k inhalační aplikaci, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 168,76 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady.“  
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 12. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1, 14 a 15 a domáhá se, aby odvolací orgán napadené 
rozhodnutí zrušil a vrátil věc Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu k výrokům 
č. 14 a 15 držitelem rozhodnutí o registraci předmětných léčivých přípravků, které jsou 
v těchto výrocích uvedené. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel namítá nesprávnost napadeného rozhodnutí a jeho rozpor s právními předpisy. 
 
Odvolatel je toho názoru, že Ústav v průběhu předmětného správního řízení nezjistil 
dostatečně a správně skutkový stav a posupoval v příkrém rozporu s § 3 a § 50 správního 
řádu, jakož i se závěry, ke kterým dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne 29. 1. 2019, 
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sp. zn. Pl. ÚS 43/17. Postup Ústavu shledává odvolatel rozporným taktéž s judikaturou 
Městského soudu v Praze (konkrétně s rozsudkem ze dne 6. 4. 2018, 
č. j. 5 Ad 23/2014 – 79-84) a Nejvyššího správního soudu (s rozsudkem ze dne 25. 10. 2018, 
č. j. 10 As 190/2018 – 61 – 66). Rozpor s uvedenými rozsudky a ustanoveními právních 
předpisů spatřuje odvolatel v mnoha okolnostech, přičemž o každé jedné z nich má za to, že 
způsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel se domnívá, že výše obvyklých denních terapeutických dávek (dále jen „ODTD“) 
byly napadeným rozhodnutím stanoveny v rozporu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), když se Ústav dostatečným 
způsobem nevypořádal se stanoviskem České pneumologické a ftizeologické společnosti 
České lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČPFS“ nebo 
„Pneumologická společnost“), ani s rozhodnutím ministerstva – jakožto odvolacího orgánu – 
ze dne 21. 8. 2017, č. j. MZDR37421/2015-2/FAR, zn.: L48/2015 (dále jen „L48/2015“) 
a konečně ani s aktuálními poznatky EBM (evidence-based medicine; medicína založená 
na důkazech – pozn. ministerstva). 
 
Odvolatel je přesvědčen, že postupem Ústavu, kdy pro léčivé látky téže referenční skupiny 
č. 92/2 je ODTD stanovena odlišným způsobem, vznikají nedůvodné rozdíly při stanovení 
základní úhrady. Ústav postupoval při stanovení ODTD léčivé látky budesonid v rozporu 
s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a nezohlednil aktuální dávkování v reálné klinické 
praxi. Podle odvolatele bylo nezbytné, aby pro zjištění skutkového stavu, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, Ústav vyzval odbornou společnost ČPFS k vyjádření ohledně 
stanovení ODTD. Jelikož takto Ústav nepostupoval, jeví se odvolateli napadené rozhodnutí 
rozporným s § 3 a § 50 správního řádu. 
 
Příkrý rozpor postupu Ústavu s nálezem Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, 
sp. zn. Pl. ÚS 43/17, spatřuje odvolatel v okolnosti, že Ústav nedostál své povinnosti ověřit, 
zda subjekt, který uzavřel smlouvu o dohodnuté nejvyšší ceně výrobce (dále také „DNCV“), 
nespáchal v posledních dvou letech přestupek podle § 39q odst. 1 písm. b) nebo c) zákona 
č. 48/1997 Sb. Ústav dle odvolatele dále neověřil, zda dohoda, kterou použil při výpočtu 
základní úhrady, vskutku obsahuje závazek zajistit dostupnost daného léčivého přípravku 
(ASMANEX) na trhu v České republice. 
 
Odvolatel zastává názor, že smlouva o DNCV léčivého přípravku ASMANEX závazek 
zajištění dostupnosti tohoto léčivého přípravku na českém trhu neobsahuje, neboť slovní 
spojení „bude dodávat“, obsažené v dohodě o DNCV (tj. samotnou existenci dodávek 
za určitých nepřekročitelných cenových podmínek, avšak bez ohledu na jejich množství), 
nelze zaměnit za závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku (tj. zajistit dodávky 
v takovém množství, aby léčivý přípravek byl vskutku dostupným pro potřeby pacientů 
v České republice). Samotné slovní spojení „bude dodávat“ je dle odvolatele totiž ve smlouvě 
o DNCV vztaženo toliko k tomu, že cena – v případě dodávek – nepřesáhne dohodnutý limit, 
nikoli k množství těchto dodávek, a tedy k faktické dostupnosti léčivého přípravku. Odvolatel 
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upozorňuje, že pouhé „dodávání“ léčivého přípravku ve zcela omezeném množství, byť 
za cenu nepřesahující dohodnutý limit, nemůže zajistit jeho dostupnost, a tím naplnit 
podmínku veřejného zájmu, jak je vymezena v § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel dále namítá, že Ústav nezjistil přítomnost jednotlivých léčivých přípravků na trhu 
ve státech Evropské unie, ačkoli toto zjištění je jeho povinností, neboť pro naplnění účelu 
zákona může mít význam toliko výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek 
skutečně obchodován, nikoli z cen virtuálních. Odvolatel je přesvědčen, že celý postup 
Ústavu při stanovení základní úhrady je založen na absurdním závěru, že zatímco 
při procesu stanovování maximální ceny může mít význam toliko výpočet provedený z cen 
v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, při procesu stanovování výše 
základní úhrady má význam i výpočet z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec obchodován 
není. Tento závěr je dle odvolatele zjevně nelogický, popírající samotný smysl a účel zákona, 
a nemá ani žádnou oporu v judikatuře. 
 
V očích odvolatele je zcela zřejmé, že pokud soud konstatuje „Soud dále zdůrazňuje, 
že skutečnost, že léčivý přípravek má v určité zemi stanovenou cenu, neznamená 
automaticky, že je v ní přítomen na trhu. (...) Jinými slovy, stanovení ceny příslušnému 
léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze považovat za dostatečný podklad pro závěr, že je 
v této zemi aktuálně obchodován“, pak tento závěr platí obecně pro použití zahraničních 
cenových referenční, přičemž je zcela nerozhodné, zda jde o jejich použití pro účely výpočtu 
maximální ceny, nebo pro účely výpočtu úhrady. Odvolateli nedává žádný smysl, aby 
při procesu stanovování maximální ceny nebylo možno využít virtuálních cen, nýbrž pouze 
cen reálných, kdežto při procesu stanovování výše úhrady by bylo možno využít virtuálních 
cen, za které daný léčivý přípravek v určité zemi obchodován vůbec není. 
 
Odvolatel dále upozorňuje, že stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné rovněž z toho 
důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích Evropské unie 
je založen na chybně zjištěných a ničím nedoložených odpočtech přirážek za obchodní 
výkony (marží). V případě Dánského království je pak přepočet založen dokonce na zjevně 
nepravdivém důkazu, kdy nepravdivost tohoto důkazu je Ústavu známa. 
 
Nepravdivost informací, které Ústav v napadeném rozhodnutí o výši přirážek za obchodní 
výkony používá, vidí odvolatel na první pohled již jen z okolnosti, že oficiální dopis Dánské 
agentury pro léčiva, který je součástí spisového materiálu, výslovně uvádí: „The Danish 
Medicines Agency has no impact on the companies' price formation and has no knowledge 
about a 6.5% wholesale margin. Furthermore, The Danish Medicines Agency has no 
information on the actual manufacturer’s price on the product and has no way to calculate it.“ 
Podle odvolatele je zřejmé, že pokud Dánská agentura pro léčiva explicitně uvádí, že nemá 
žádné informace o obchodních přirážkách a rovněž nemá žádné informace o přirážce 
ve výši 6,5 %, je zcela vyloučeno, aby vydala jakékoli oficiální „sdělení” o přirážce 
ve výši 6,5 %. Přesto Ústav v napadeném rozhodnutí odkazuje na „sdělení dánské agentury 
pro léčiva“, kterým odůvodňuje použití přirážky 6,5 %. 
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Odvolateli se již z této skutečnosti jeví zřejmým, že napadené rozhodnutí se opírá o zjevně 
nepravdivé údaje, tudíž správní orgán nezjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti. 
 
Odvolatel shrnuje, že v důsledku všech popsaných vad je napadené rozhodnutí vydáno 
v rozporu s § 3, § 50 a § 68 odst. 3 správního řádu, jakož i se zásadou zákonnosti, 
zakotvenou nejen v § 2 odst. 1 správního řádu, ale především v čl. 2 odst. 3 Ústavy České 
republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
 
Krom toho, jelikož Ústav při svém rozhodování vycházel z důkazu označeného jako „sdělení“ 
zahraničního úřadu – zatímco Ústavu bylo prokazatelně známo, že tento zahraniční úřad 
informací obsaženou v onom „sdělení“ vůbec nedisponuje a nemá možnost ji zjistit, přesto 
však Ústav požadoval k vyvrácení takového „důkazu“ požadoval „protidůkaz“ – došlo tím 
podle odvolatele k narušení jeho práva na spravedlivý proces, na transparentnost řízení 
a na možnost účinného hájení jeho práv. 
 
Napadené rozhodnutí přitom dle odvolatele trpí i dalšími vadami, které jsou popsány dále. 
 
1) Odvolatel namítá, že Ústav stanovil ODTD v rozporu s § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., když se nevypořádal dostatečným způsobem se stanoviskem ČPFS, 
s obsahem rozhodnutí L48/2015, ani s aktuálními poznatky medicíny založené na důkazech. 
Tímto postupem Ústavu, kdy pro léčivé látky téže referenční skupiny č. 92/2 je ODTD 
stanovena odlišným způsobem, vznikají nedůvodné rozdíly při stanovení základní úhrady. 
Ústav při stanovení ODTD léčivé látky budesonid postupoval v rozporu s § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. a nezohlednil aktuální obvyklé dávkování v reálné klinické praxi.  
 
Odvolatel dále konstatuje, že v průběhu řízení, které předcházelo vydání napadeného 
rozhodnutí, upozorňoval, že Ústav při stanovení ODTD jednotlivým léčivým látkám 
nepostupuje v souladu s odbornými důkazy. Odvolatel odkazoval na stanoviska ČPFS 
ze dne 26. 1. 2018 a ze dne 20. 3. 2018, z nichž jednoznačně vyplývá, že dávky, ze kterých 
Ústav vyšel při stanovení ODTD, nelze v předmětné indikaci považovat za souladné ani 
se současnou klinickou praxí, ani s principy EBM. Odvolatel také tvrdí, že v souvislosti 
se stanovisky ČPFS a také v souladu s recentními doporučeními Global Initiative for Asthma 
z roku 2019 (dále jen „GINA Guidelines 2019“ či „GINA 2019“) upozorňoval, že je zřejmé, že 
pro skupiny pacientů zařazených do stupně 1-3 dle těchto doporučení jsou doporučovány 
nízké dávky inhalačních kortikosteroidů (jinde také jen jako „IKS“). Ze stanoviska ČPFS 
ze dne 26. 1. 2018 je dle názoru odvolatele rovněž patrné, že největší část pacientů je 
léčena dávkami odpovídajícími buď horní hranici nízkých dávek (ekvivalent budesonidu 
400 mcg), nebo dávkami středními (400-800 mcg), avšak v budoucnu lze očekávat trend 
snižování běžně podávaných dávek IKS v léčbě perzistujícího astma bronchiale, a to 
z důvodu možnosti overtreatmentu lehčích forem astmatu, tj. medicínsky nedůvodnému 
nadužívání kombinované léčby IKS/LABA, přičemž tento trend zohledňuje také recentní 
doporučení GINA 2019. 
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Ústav v napadeném rozhodnutí veškeré tyto námitky odmítl s odůvodněním uvedeným 
na str. 26-27 napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že odůvodnění Ústavu je zcela nedostatečné a odporuje jak 
odborným důkazům, tak stanoviskům Pneumologické společnosti. Dávkování, ze kterého 
Ústav vyšel při stanovení ODTD, nelze v předmětné indikaci považovat za souladné ani 
se současnou běžnou klinickou praxí, ani s principy EBM, neboť pro příslušné skupiny jsou 
doporučovány nízké dávky IKS. Dle názoru odvolatele tak byly ODTD napadeným 
rozhodnutím stanoveny v rozporu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a neodrážejí 
obvyklé dávkování v běžné klinické praxi. 
 
K odvolací námitce č. 1 uvádí odvolací orgán následující. 
 
V napadeném rozhodnutí byly stanoveny ODTD pro léčivé látky budesonid, flutikason, 
mometason a beklometazon (všechny v rámci lékové formy prášku k inhalaci). 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že přípravky s obsahem beklometazonu nebyly na rozdíl 
od ostatních předmětných přípravků (s obsahem budesonidu, flutikasonu a mometasonu) 
zařazeny do referenční skupiny č. 92/2, nýbrž byly napadeným rozhodnutím (výroky č. 2 
a 16) vyčleněny do samostatné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, 
přičemž odvolatel není držitelem rozhodnutí o registraci žádného předmětného přípravku 
s obsahem beklometazonu (ani se nikdo neodvolává proti výrokům č. 2 a 16 napadeného 
rozhodnutí), nebude se zde odvolací orgán meritorně zabývat otázkou stanovení výše ODTD 
pro léčivou látku beklometazon. 
 
Nejprve se odvolací orgán v obecné rovině vyjádří k situaci budesonidu. 
 
Léčivou látku budesonid konkrétně obsahují předmětné léčivé přípravky GIONA 
EASYHALER (síly 100 mcg, 200 mcg a 400 mcg), MIFLONID a MIFLONID BREEZHALER 
(síly 200 mcg a 400 mcg) a PULMICORT TURBUHALER (síly 200 mcg a 400 mcg). 
 
ODTD pro léčivou látku budesonid zde Ústav stanovil jako 800 mcg rozdělených do dvou 
denních dávek – čili jako 400 mcg podávaných dvakrát denně. Tato okolnost je zřejmá 
např. ze strany 48 napadeného rozhodnutí. 
 
ODTD pro léčivou látku budesonid byla již dříve stanovena ve stejné výši (čili také jako 
800 mcg rozdělených do dvou denních dávek) v rámci předcházejícího revizního řízení 
sp. zn. SUKLS117321/2009, což je poznamenáno například na straně 46 napadeného 
rozhodnutí. V předmětném správním řízení to pak bylo konkrétně doloženo revizním 
rozhodnutím Ústavu ze dne 20. 12. 2010, sp. zn. SUKLS117321/2009 (na str. 12), které bylo 
do předmětné spisové dokumentace vloženo již 15. 3. 2013 pod č. j. sukl51946/2013 (dále 
také jen jako „předchozí revizní rozhodnutí Ústavu“ či „předchozí revize“). 
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Vzhledem k tomu, že ODTD budesonidu byla již dříve stanovena v předchozím revizním 
řízení (čili v předcházející revizi systému úhrad), bylo pro účely stanovení výše ODTD 
budesonidu v rámci předmětné revize nutno vycházet z dikce § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., dle které platí, že „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“. 
 
Aby tedy byla ODTD budesonidu stanovena napadeným rozhodnutím v jiné výši než 
800 mcg rozdělených do dvou denních dávek, bylo by třeba v rámci předmětného revizního 
řízení náležitě prokázat (postavit najisto), že denní dávku budesonidu 800 mcg (rozdělených 
do dvou denních dávek) nelze považovat za součást obvyklého dávkování v běžné klinické 
praxi. Nic takového však dle názoru odvolacího orgánu v rámci předmětného správního 
řízení prokázáno nebylo, Ústavu proto nezbývalo nic jiného (neměl ani dle platných právních 
předpisů jinou možnost) než stanovit budesonidu stejnou výši ODTD, jaká byla stanovena 
předchozím revizním rozhodnutím Ústavu. Přesně k tomu zde také reálně došlo. Postup 
Ústavu při stanovení výše ODTD budesonidu (kterou napadeným rozhodnutím oproti 
předchozí revizi nezměnil) byl v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně 
zejména v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Pro určité dokreslení situace odvolací orgán dodává, že ačkoliv § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. podmiňuje změnu výše ODTD prokázáním nesouladu (resp. odlišnosti) 
původní výše ODTD od obvyklého dávkování v běžné klinické praxi (což zde prokázáno 
nebylo) – čili za účelem zachování původní výše ODTD explicitně nevyžaduje prokázání 
jejího souladu s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi – byl zde i tak takový soulad 
v zásadě doložen. Např. podle stanoviska Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018, 
které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 21. 3. 2018 
pod č. j. sukl163017/2018, se v léčbě dospělých pacientů s astmatem běžně podávají IKS 
nejčastěji v dávkách odpovídajících středně vysokým dávkám, včetně jejich horní hranice 
(což je u budesonidu právě 800 mcg/den), a také v horní hranici nízkých dávek (což je 
u budesonidu 400 mcg/den). 
 
Např. podle str. 4 spisového podkladu FU_92-2_1q2019_SUKLS51736_2013.pdf, který byl 
do předmětné spisové dokumentace vložen dne 3. 5. 2019 pod č. j. sukl108916/2019 (dále 
jen jako „podklad cenové reference“) a který obsahuje údaje potřebné pro účely stanovení 
základní úhrady referenční skupiny č. 92/2, zaujímal podíl přípravků s obsahem budesonidu 
v síle 400 mcg necelých 56 % na trhu mezi přípravky s obsahem budesonidu. Pro sílu 
200 mcg to pak bylo necelých 43 % a pro přípravky v síle 100 mcg necelá 2 %. Kupříkladu 
předmětný léčivý přípravek MIFLONID BREEZHALER 400MCG INH PLV CPS DUR 60, kód 
Ústavu 0218110, který je zástupcem přípravku s obsahem budesonidu v síle 400 mcg 
a který dle podkladu cenové reference sám o sobě zaujímá celou polovinu trhu (50 %) mezi 
přípravky s obsahem budesonidu, lze v souladu s jeho SPC, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 29. 5. 2019 pod č. j. sukl128849/2019, dávkovat jako 800 mcg/den 
(400 mcg dvakrát denně). Odvolací orgán tedy nemá žádné důvodné pochybnosti o tom, že 



 

 

Str. 17 z 35 

 

Ústavem stanovená výše ODTD budesonidu jako 800 mcg rozdělených do dvou denních 
dávek je součástí obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. 
 
Dále se odvolací orgán obecně vyjádří k situaci flutikasonu. 
 
Léčivou látku flutikason konkrétně obsahují předmětné léčivé přípravky FLIXOTIDE DISKUS 
(síly 100 mcg, 250 mcg a 500 mcg). 
 
ODTD pro léčivou látku flutikason zde Ústav stanovil jako 500 mcg rozdělených do dvou 
denních dávek – čili jako 250 mcg podávaných dvakrát denně. Tato okolnost je zřejmá 
např. ze strany 48 napadeného rozhodnutí. 
 
ODTD byla pro léčivou látku flutikason již dříve stanovena v rámci revizního řízení ve stejné 
výši (čili také jako 500 mcg rozdělených do dvou denních dávek). V předmětném správním 
řízení to pak bylo konkrétně doloženo předchozím revizním rozhodnutím Ústavu (stejně jako 
v případě budesonidu). Podobně jako v případě budesonidu zde tak bylo pro možnost 
realizace změny ODTD flutikasonu nutno náležitě prokázat (postavit najisto), že denní dávku 
flutikasonu 500 mcg (rozdělených do dvou denních dávek) nelze považovat za součást 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. Nic takového však dle názoru odvolacího 
orgánu v rámci předmětného revizního správního řízení prokázáno nebylo. Postup Ústavu 
při stanovení výše ODTD flutikasonu (kterou napadeným rozhodnutím oproti 
předcházející revizi nezměnil) zde byl proto v souladu s platnými právními předpisy, 
resp. v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Podobně jako v případě budesonidu zde odvolací orgán pro určité dokreslení situace 
dodává, že rovněž v případě flutikasonu byl soulad původní výše ODTD flutikasonu 
s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi v zásadě doložen. I zde lze kupříkladu 
odkázat na stanovisko Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018 stran běžného 
podávání u středně vysokých dávek, včetně jejich horní hranice (což je u flutikasonu právě 
500 mcg/den). Podle str. 4 podkladu cenové reference zaujímal podíl přípravků s obsahem 
flutikasonu v síle 250 mcg něco přes 35 % na trhu mezi přípravky s obsahem flutikasonu. 
Pro sílu 100 mcg to pak bylo něco přes 34 % a pro přípravky v síle 500 mcg něco přes 30 %. 
Např. předmětný léčivý přípravek FLIXOTIDE DISKUS 250 250MCG INH PLV DOS 60DÁV, 
kód Ústavu 0058399, který je zástupcem přípravku s obsahem flutikasonu v síle 250 mcg 
a který dle podkladu cenové reference sám o sobě zaujímá oněch 35 % mezi přípravky 
s obsahem flutikasonu, lze v souladu s jeho SPC, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 12. 6. 2018 pod č. j. sukl233245/2018, dávkovat jako 500 mcg/den 
(250 mcg dvakrát denně). Odvolací orgán tedy nemá žádné důvodné pochybnosti o tom, že 
Ústavem stanovená výše ODTD flutikasonu jako 500 mcg rozdělených do dvou denních 
dávek nevybočuje z mezí jeho obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. 
 
Dále se odvolací orgán obecně vyjádří k situaci mometasonu. 
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Léčivou látku mometason konkrétně obsahují předmětné léčivé přípravky ASMANEX 
(síly 200 mcg a 400 mcg). 
 
ODTD pro léčivou látku mometason zde Ústav stanovil jako 400 mcg podávaných jednou 
denně. Tato okolnost je zřejmá např. ze strany 49 napadeného rozhodnutí. 
 
ODTD pro léčivou látku mometason nebyla nikdy dříve stanovena v rámci revizního řízení –
stanovena byla toliko v individuálních (nerevizních) správních řízeních 
sp. zn. SUKLS186073/2010 a SUKLS161660/2011. To je v předmětném spise doloženo 
rozhodnutími Ústavu z těchto individuálních správních řízení, přičemž tato rozhodnutí byla 
do předmětné spisové dokumentace vložena dne 15. 3. 2013 pod č. j. sukl51946/2013. 
V případě mometasonu je zde tedy bez právního významu, jakou měl stanovenou výši 
ODTD dříve – nemělo to vliv na stanovení výše ODTD mometasonu v tomto správním řízení. 
 
Pro postup stanovení výše ODTD mometasonu zde byl určující zejména § 15 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle kterého platí, že „Obvyklá denní terapeutická dávka se 
stanoví 
 
a) podle definované denní dávky doporučené Světovou zdravotnickou organizací, není-li 
dále stanoveno jinak, 
 
b) podle doporučeného dávkování uvedeného v souhrnu údajů o přípravku, je-li odlišné od 
dávkování uvedeného v písmenu a), 
 
c) podle ve správním řízení prokázaného obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, je-li 
odlišné od dávkování uvedeného v písmenech a) a b)“. 
 
ODTD mometasonu byla Ústavem (zcela bez vazby na její dřívější výši) stanovena 
konkrétně podle § 15 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb. – tj. podle definované denní 
dávky doporučené Světovou zdravotnickou organizací (viz str. 49 napadeného rozhodnutí). 
Ta přitom byla v předmětném správním řízení doložena dokumentem 
2_DDD_WHO_mometason_R03BA07.png, který byl do předmětné spisové dokumentace 
vložen dne 29. 5. 2019 pod č. j. sukl128849/2019. Podle SPC předmětných léčivých 
přípravků ASMANEX, které byly do předmětné spisové dokumentace vloženy dne 
12. 6. 2018 pod č. j. sukl233245/2018, náleží dávka 400 mcg/den do rozsahu doporučeného 
dávkování uvedeného v SPC – doporučené dávkování uvedené v SPC se tedy neodlišuje 
od definované denní dávky doporučené Světovou zdravotnickou organizací, a nebylo tak 
možno ODTD stanovit dle § 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Kupříkladu i dle stanoviska Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018 stran běžného 
podávání středně vysokých dávek (což je u mometasonu právě dávka 400 mcg/den), 
odpovídá dávka 400 mcg mometasonu obvyklému dávkování v běžné klinické praxi. Tato 
dávka se tedy nijak neliší od definované denní dávky doporučené Světovou zdravotnickou 
organizací či doporučeného dávkování uvedeného v SPC, pročež zde tedy nebylo možno 
stanovit ODTD dle § 15 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 376/2011 Sb. Postup Ústavu 
při stanovení výše ODTD mometasonu (kterou poprvé stanovoval v rámci revizního 
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řízení) zde tedy byl v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu s § 15 odst. 2 
písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Dále se již bude odvolací orgán věcně zabývat argumentací odvolatele. 
 

Co se týče tvrzení odvolatele, že ODTD jsou stanoveny v rozporu s § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětné správní řízení je prvním revizním správním řízením, 
ve kterém byla ODTD mometasonu stanovována, není zde, s ohledem na znění § 15 odst. 7 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. (fixace ODTD na základě stanovení v revizi), aplikace § 15 odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. možná. Podle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 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“. 
 
Jelikož zde není ve vztahu k postupu stanovení výše ODTD mometasonu § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. relevantním ustanovením – přičemž Ústav ani ve vztahu 
ke stanovování výše ODTD mometasonu toto ustanovení reálně neaplikoval (aplikoval 
§ 15 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb.) – nedošlo tím k žádnému porušení 
§ 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ve vztahu k postupu stanovení výše ODTD 
mometasonu tak nelze argumentaci odvolatele stran porušení § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. přisvědčit. 
 
V případě postupu stanovení výše ODTD u budesonidu či flutikasonu již je § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. relevantním ustanovením, nicméně ODTD budesonidu 
a flutikasonu zde bylo nutno stanovit přesně v takové výši (nebylo možno jej změnit), v jaké 
bylo stanoveno i v předcházející revizi (což se i reálně stalo), neboť nebylo v předmětné 
revizi prokázáno, že se v předcházející revizi stanovená výše ODTD odlišuje od obvyklého 
dávkování v běžné klinické praxi. Z obsahu předmětného spisu je dokonce naopak zřejmý 
soulad v předcházející revizi stanovené výše ODTD budesonidu a flutikasonu s obvyklým 
dávkováním v běžné klinické praxi (viz výše). Ani ve vztahu ke stanovené výši ODTD 
budesonidu a flutikasonu tak nelze argumentaci odvolatele stran porušení § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným 
způsobem se stanoviskem Pneumologické společnosti, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Pneumologická společnost zaslala do předmětného spisu hned několik různých vyjádření. 
Posledním vyjádřením Pneumologické společnosti ve vztahu k dávkování budesonidu, 
flutikasonu a mometasonu bylo vyjádření (resp. stanovisko) Pneumologické společnosti 
ze dne 20. 3. 2018, které odvolací orgán zmínil již výše. Ústav k tomuto vyjádření uvedl 
na straně 17 napadeného rozhodnutí, že se k němu (jakož i k předcházejícímu vyjádření 
Pneumologické společnosti) podrobněji vyjadřuje v části odůvodnění postupu stanovení výší 
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ODTD. Ústav pak vskutku s tímto vyjádřením Pneumologické společnosti pracoval 
při stanovování výší ODTD budesonidu a flutikasonu (viz. str. 47 a 48 napadeného 
rozhodnutí). Využil jej taktéž při stanovování výše ODTD mometasonu (viz str. 49 
napadeného rozhodnutí). 
 
V rámci postupu stanovení výše ODTD budesonidu a flutikasonu pak Ústav (také na základě 
vyjádření Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018) dospěl na straně 48 napadeného 
rozhodnutí k závěru, že „Jelikož nebylo prokázáno, že obvyklé dávkování přípravků 
s obsahem léčivé látky budesonid a flutikason v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD 
stanovené v předchozí revizi úhrad a individuálních správních řízeních, výše ODTD 
se v souladu s ustanovením § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění a zůstává 
stanovena pro budesonid ve výši 800,0000 mcg, frekvence dávkování 2x denně, 
pro flutikason ve výši 500,0000 mcg, frekvence dávkování 2x denně“. 
 
Odvolací orgán se s uvedeným závěrem Ústavu ztotožňuje. Vyjádření Pneumologické 
společnosti ze dne 20. 3. 2018 vskutku nedokazuje ničeho stran toho, že by denní dávka 
budesonidu 800 mcg (400 mcg 2krát denně) a denní dávka flutikasonu 500 mcg (250 mcg 
2krát denně) byly dávkami v klinické praxi neobvyklými, resp. že by je nebylo možno podřadit 
pod obvyklé dávkování v běžné klinické praxi. Ba naopak, toto vyjádření nasvědčuje tomu, 
že je podřadit pod obvyklé dávkování v běžné klinické praxi lze – obvyklé dávkování v běžné 
klinické praxi má totiž určitý rozsah, přičemž tyto denní dávky do něj spadají (blíže viz výše). 
 
V rámci postupu stanovení výše ODTD mometasonu pak Ústav taktéž využil stanovisko 
Pneumologické společnost ze dne 20. 3. 2018, aby skrze ně ilustroval srovnatelnost 
stanovených výší ODTD (viz str. 49 napadeného rozhodnutí) – Pneumologická společnost 
přitom konkrétně uvedla, že „Uvedené dávky a jejich vzájemné ekvipotentní vztahy 
odpovídají údajům z publikací odborných autorit“. To ostatně není překvapivé, neboť 
v souladu s § 15 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je ODTD obecně definována jako 
standardní udržovací dávka se srovnatelnou účinností pro běžného pacienta v referenční 
indikaci, což zde tedy prokázáno také bylo. 
 
Pneumologická společnost ve svém vyjádření ze dne 20. 3. 2018 kromě jiného zmínila též 
určité očekávání stran trendu ve snižování dávek IKS v reálné praxi, nicméně aby bylo 
možno snížené dávkování IKS v praxi náležitě reflektovat v rámci napadeného rozhodnutí, 
muselo by být již realitou (odpovídat skutkovému stavu v době vydání napadeného 
rozhodnutí) – to však nebylo (bylo jen v nepříliš určitém stádiu očekávání). Bylo tudíž zcela 
správné, pokud Ústav toto očekávání Pneumologické společnosti v rámci napadeného 
rozhodnutí do postupu stanovení výší ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu 
nepromítl. 
 
Míní-li snad odvolatel oním nedostatečným způsobem vypořádání Ústavu okolnost, že Ústav 
k vyjádření odborné společnosti nepřistupoval jako k vyjádření účastníka řízení, ale spíše 
jako k odbornému podkladu napadeného rozhodnutí (§ 51 odst. 1 správního řádu), případně 
jako k údajům získaným od třetích osob (§ 39l odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.), je nutno 
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podotknout, že Pneumologická společnost není – a v souladu s § 39g odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. ani nemůže být – účastníkem předmětného správního řízení. Podle věty prvé 
§ 68 odst. 3 správního řádu přitom platí, že „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo 
výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán 
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí“. 
Odvolací orgán bez dalšího neseznal, že by Ústav co do využití vyjádření Pneumologické 
společnosti v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí chyboval stran aplikace zmíněného 
ustanovení správního řádu, případně snad jiného ustanovení platných právních předpisů. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným způsobem 
se stanoviskem Pneumologické společnosti, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným 
způsobem s předcházejícím rozhodnutím ministerstva, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Ministerstvo v rámci svého předcházejícího rozhodnutí, vydaného dříve v tomto správním 
řízení a rušícího rozhodnutí Ústavu ze dne 21. 5. 2015, č. j. sukl86077/2015, 
sp. zn. SUKLS51736/2013, identifikovalo určité vady v postupu Ústavu stran stanovování 
výší ODTD. Nyní však odvolací orgán bez dalšího neseznal, že by snad Ústav v rámci svého 
následného postupu (po navrácení věci k novému projednání) jednal rozporně 
s předcházejícím rozhodnutím ministerstva – ostatně ani odvolatel ve svém rozhodnutí 
žádné takové konkrétní pochybení Ústavu neidentifikoval. 
 
Míní-li tedy odvolatel, že Ústav nedodržel svou vázanost právním názorem ministerstva 
dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, odvolací orgán úsudek odvolatele v tomto směru 
nesdílí. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným způsobem 
s předcházejícím rozhodnutím ministerstva, tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným 
způsobem ani s aktuálními poznatky EBM, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Poznatky EBM jsou v zásadě poznatky odborného charakteru. V předmětném správním 
spise je značné množství odborných podkladů, které zohledňují různé odborné poznatky, 
a to i stran dávkování přípravků s obsahem budesonidu, flutikasonu a mometasonu. Jedním 
z těchto podkladů je třeba i opakovaně zmiňované vyjádření Pneumologické společnosti 
ze dne 20. 3. 2018, přičemž celá řada dalších odborných podkladů je uvedena v seznamu 
podkladů na stranách 33 až 35 napadeného rozhodnutí. 
 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že Ústav řadu odborných poznatků 
uvedených v odborných spisových podkladech využil i pro stanovení výší ODTD budesonidu, 
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flutikasonu a mometasonu (např. údaje o srovnatelném dávkování, o kterých hovořila 
i Pneumologická společnost ve svém vyjádření ze dne 20. 3. 2018). Dle názoru odvolacího 
orgánu měl přitom Ústav dostatek odborných podkladů – a tedy i dostatek odborných 
poznatků – aby mohl ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu stanovit právě v takové 
výši, v jaké ji v napadeném rozhodnutí reálně stanovil. Bez dalšího odvolací orgán žádná 
pochybení Ústavu stran jeho nakládání s odbornými podklady a odbornými poznatky 
ve vztahu ke stanovování výší ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu neshledal. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nevypořádal dostatečným způsobem ani 
s aktuálními poznatky EBM, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že postupem Ústavu, kdy je ODTD pro léčivé 
látky téže referenční skupiny č. 92/2 stanovena rozdílným způsobem, vznikají nedůvodné 
rozdíly při stanovení základní úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán žádné nedůvodné rozdíly v postupu Ústavu při stanovení výší ODTD 
budesonidu, flutikasonu a mometasonu neshledal. Na jednu stranu je sice pravdou, 
že budesonid a flutikason měly stanovenu výši ODTD dle § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., zatímco mometason dle § 15 odst. 2 písm. a) téže vyhlášky, to však není 
nedůvodným rozdílem, nýbrž odlišností vyplývající z rozdílných skutkových stavů u těchto 
léčivých látek, pro něž vyhláška č. 376/2011 Sb. stanoví jiná pravidla. Jinak se v revizi 
stanovuje ODTD pro látky, které již dříve měly ODTD stanovenu v rámci předcházející 
revize, jinak pro látky, které zatím žádnou revizí neprošly. 
 
Jiný právní základ pro stanovení výší ODTD budesonidu a flutikasonu oproti mometasonu 
zde však neznamená, že tyto výše jsou navzájem zcela mimoběžné. ODTD budesonidu, 
flutikasonu a mometasonu byly stanoveny v rozsahu obvyklého dávkování v běžné klinické 
praxi, a navíc i ve stejné úrovni dávkování (střední dávkování), ve které byly i srovnatelné, 
jak mimochodem potvrdila Pneumologická společnost ve svém vyjádření ze dne 20. 3. 2018. 
Toto srovnatelné dávkování ozřejmil Ústav uvedením přehledové tabulky na straně 47 
napadeného rozhodnutí, již čerpal ze str. 184 spisového podkladu 24_Kasak, Terl_Asthma 
bronchiale, Pneumologie, 3. vyd, 2017, str.164_191.pdf, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 12. 6. 2018 pod č. j. sukl233245/2018 (dále jen také jako „Kašák 
2017“). Odvolatel danému aspektu srovnatelnosti stanovených výší ODTD budesonidu, 
flutikasonu a mometasonu ve svém odvolání věcně ničeho nevytýká a ani odvolací orgán 
tomu nemá co vytknout. 
 
Argumentaci odvolatele, že postupem Ústavu, kdy pro léčivé látky téže referenční 
skupiny č. 92/2 je ODTD stanovena odlišným způsobem, vznikají nedůvodné rozdíly 
při stanovení základní úhrady, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav při stanovení ODTD léčivé látky 
budesonid postupoval v rozporu s § 15 odst. 8 vyhlášky 376/2011 Sb. a nezohlednil aktuální 
obvyklé dávkování v reálné klinické praxi, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Aby bylo možno shledat postup Ústavu při stanovení výše ODTD budesonidu, kdy Ústav 
zachoval (nezměnil) původně stanovenou výši ODTD budesonidu, nesouladným s § 15 
odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb., muselo by zde vyjít najevo, že v rámci předmětného 
správního řízení bylo náležitě prokázáno, že ODTD budesonidu stanovená v předcházejícím 
revizním rozhodnutí Ústavu je odlišná od obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. 
To nicméně, dle názoru odvolacího orgánu, prokázáno nebylo – nebylo prokázáno, že denní 
dávka budesonidu 800 mcg rozdělených do dvou denních dávek (jako 400 mcg podávaných 
2x denně) je dávkováním v praxi neobvyklým. Ba naopak, Pneumologická společnost 
ve svém vyjádření ze dne 20. 3. 2018 potvrdila, že i tato dávka (jakožto horní hranice středně 
vysokého dávkování) je v reálné klinické praxi běžně podávána. 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav při stanovení ODTD léčivé látky budesonid 
postupoval v rozporu s § 15 odst. 8 vyhlášky 376/2011 Sb. a nezohlednil aktuální 
obvyklé dávkování v reálné klinické praxi, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že pro zjištění skutkového stavu, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, bylo nezbytné, aby Ústav vyzval Pneumologickou společnost 
k vyjádření se ke stanovení ODTD, přičemž jelikož Ústav takto nepostupoval, je napadené 
rozhodnutí vydáno v rozporu s § 3 a § 50 správního řádu, uvádí odvolací orgán následující. 
 
V době vydání napadeného rozhodnutí již měl Ústav dostatek podkladů, aby stanovil výše 
ODTD pro budesonid, flutikason i mometason. Ústav mimo jiné disponoval vyjádřením 
Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018, díky kterému vyšlo najevo, že středně 
vysoké dávky (včetně jejich horní hranice) jsou v reálné klinické praxi běžně podávány – 
ODTD budesonidu, flutikasonu i mometasonu zde přitom byly Ústavem stanoveny právě 
v úrovni středně vysokého dávkování. 
 
Dostačujícím podkladem pro stanovení (zachování) výší ODTD budesonidu a flutikasonu 
bylo zejména předcházející revizní rozhodnutí Ústavu, které prokazovalo, že budesonid 
a flutikason již měly dříve stanovenu výši ODTD v revizním řízení, přičemž bylo patrné, 
v jaké konkrétní výši to bylo. Druhou zásadní okolností, která prokazuje správnost a soulad 
postupu Ústavu při stanovení výší ODTD budesonidu a flutikasonu s platnými právními 
předpisy, je absence prokázání nesouladu původně stanovených výší ODTD budesonidu 
a flutikasonu s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi. Pro účely stanovení výše ODTD 
mometasonu pak Ústav disponoval podkladem o výši definované denní dávky doporučené 
Světovou zdravotnickou organizací, SPC a konečně třeba i zmíněným vyjádřením 
Pneumologické společnosti ze dne 20. 3. 2018 o současném dávkování inhalačních 
kortikosteroidů v reálné klinické praxi. Odvolací orgán je přesvědčen, že Ústav pro účely 
stanovení ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu nic víc nepotřeboval, a nebylo proto 
nutné, aby si za účelem stanovování výší ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu 
opatřoval další podklady, např. vznášením požadavků na Pneumologickou společnost. 
 



 

 

Str. 24 z 35 

 

V souladu s odvolatelem zmiňovaným § 3 správního řádu platí, že „Nevyplývá-li ze zákona 
něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky 
uvedenými v § 2“. Dle názoru odvolacího orgánu Ústav za účelem stanovení výší ODTD 
budesonidu, flutikasonu a mometasonu zjistil vše potřebné, a jeho postup tak nebyl s § 3 
správního řádu v rozporu. 
 
V souladu s odvolatelem zmiňovaným § 50 správního řádu platí následující: 
 

„(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, 
skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů 
nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 

 
(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit 

účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady 
pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci 
povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu 
veškerou potřebnou součinnost. 

 
(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného 

zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen 
i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, 
komu má být povinnost uložena. 

 
(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí 

správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, 
co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“ 
 
Jak již poznamenal odvolací orgán výše, Ústav disponoval pro účely stanovení výší ODTD 
budesonidu, flutikasonu a mometasonu řadou různých podkladů, kteréžto byly pro tyto účely 
dostačující. Ani z hlediska aplikace § 50 správního řádu tedy neshledal odvolací orgán 
postup Ústavu vadným. 
 
Argumentaci odvolatele, že pro zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, bylo nezbytné, aby Ústav vyzval Pneumologickou společnost k vyjádření 
ke stanovení ODTD, přičemž jelikož Ústav takto nepostupoval, je napadené rozhodnutí 
vydáno v rozporu s § 3 a § 50 správního řádu, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v průběhu řízení, které předcházelo vydání 
napadeného rozhodnutí, odvolatel upozorňoval, že Ústav při stanovení ODTD jednotlivým 
léčivým látkám nepostupuje v souladu s odbornými důkazy, přičemž odvolatel odkazoval 
na stanoviska Pneumologické společnosti ze dne 26. 1. 2018 a ze dne 20. 3. 2018, z nichž 
jednoznačně vyplývá, že dávky, ze kterých Ústav vyšel při stanovení ODTD, nelze 
v předmětné indikaci považovat za souladné ani se současnou klinickou praxí, ani s principy 
EBM, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 13. 6. 2019, které bylo do předmětné spisové 
dokumentace vloženo pod č. j. sukl143430/2019, vskutku brojil proti postupu Ústavu při 
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stanovení výší ODTD, a to včetně odkazu na stanoviska Pneumologické společnosti, 
přičemž měl za to, že při stanovení výší ODTD nebylo náležitě zohledněno aktuální 
dávkování v běžné klinické praxi. S tím se Ústav vypořádal na straně 26 a 27 napadeného 
rozhodnutí. Mimo jiného Ústav uvedl, že „Odborná společnost ve stanovisku ze dne 20. 3. 
2018 doplnila, že lze očekávat trend snižování běžně podávaných dávek IKS, viz update 
GINA (2017, 2018) v reálné klinické praxi ČR, nicméně uvedla, že největší část pacientů je 
léčena dávkami odpovídajícími buď horní hranici nízkých dávek nebo dávkami středními“. 
Jelikož takto Ústav ozřejmil, že ODTD budesonidu, flutikasonu a mometasonu byly reálně 
stanoveny v úrovni středního dávkování, učinil tím dle názoru odvolacího orgánu řešení 
otázky souladu stanovených výší ODTD se současnou klinickou praxí zadost. 
 
Upozornění odvolatele stran jeho námitek uplatněných v prvním stupni tak neznačí nic 
o nesprávnosti či nezákonnosti postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí v otázce 
stanovení výší ODTD. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v souvislosti se stanovisky Pneumologické 
společnosti a také v souladu s recentními doporučeními GINA Guidelines 2019 upozorňoval, 
že je zřejmé, že pro skupiny pacientů zařazených do stupně 1-3 dle těchto doporučení jsou 
doporučovány nízké dávky IKS, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel učinil přílohou ke svému vyjádření ze dne 13. 6. 2019 podklad GINA 2019. V tomto 
podkladu je na straně 3 uvedeno následující: „GINA now recommends that all adults and 
adolescents with asthma should receive either symptom-driven (in mild asthma) or daily low 
dose ICS-containing controller treatment, to reduce their risk of serious exacerbations.“ Dále 
je tamtéž na straně 20 např. uvedeno: „Low dose ICS provides most of the clinical benefit 
for most patients.“ Z podkladu GINA 2019 je vskutku zjevný trend ve snižování dávkování 
IKS do oblasti nízkého dávkování. Podobně je tomu i v případě stanoviska Pneumologické 
společnosti ze dne 26. 1. 2018, které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 
29. 1. 2018 pod č. j. sukl60719/2018, či vyjádření Pneumologické společnosti ze dne 
20. 3. 2018 – z těchto podkladů je trend ve snižování dávkování IKS rovněž patrný. Nicméně 
– jak potvrdila Pneumologické společnost ve svém stanovisku (vyjádření) ze dne 20. 3. 2018, 
kterým v zásadě doplňovala své předcházející stanovisko ze dne 26. 1. 2018 – střední 
dávkování, včetně jeho horní hranice, je v České republice dávkováním běžným. To je přitom 
zásadní okolnost, co se zjišťování skutkového stavu stran obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi týče, neboť Ústav je povinen vycházet ze skutečného stavu, nikoli z pouhých 
trendů. Ústav na tuto okolnost upozornil např. na straně 27 napadeného rozhodnutí, čímž 
v zásadě učinil řešení otázky trendů v dávkování IKS zadost. 
 
Již jen pro určité dokreslení situace odvolací orgán dodává, že existenci středního dávkování 
předmětných IKS jakožto běžného dávkování v České republice ilustrují například vysoké 
spotřeby předmětných přípravků v silách, které jsou určeny právě k zajištění středního 
dávkování (viz výše). 
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Argumentace odvolatele stran doporučování nízkého dávkování IKS tak neznačí nic 
o nesprávnosti či nezákonnosti postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí ve věci 
stanovení výší ODTD. 
 
  Co se týče argumentace odvolatele, že ze stanoviska Pneumologické společnosti 
ze dne 26. 1. 2018 je rovněž patrné, že největší část pacientů je léčena dávkami 
odpovídajícími buď horní hranici nízkých dávek (ekvivalent budesonidu 400 mcg), nebo 
dávkami středními (400-800mcg), avšak v budoucnu lze očekávat trend snižování běžně 
podávaných dávek IKS v léčbě perzistujícího asthma bronchiale, a to z důvodu možnosti 
overtreatmentu lehčích forem astmatu, tj. medicínsky nedůvodnému nadužívání 
kombinované léčby IKS/LABA, přičemž tento trend zohledňuje také recentní doporučení 
GINA 2019, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Podle obou výše uvedených stanovisek Pneumologické společnosti (tedy i včetně toho 
ze dne 26. 1. 2018), jakož i podle doporučení GINA 2019, je zjevný trend v směřování 
dávkování IKS do úrovně nižšího dávkování. Ustanovení § 15 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
nicméně neuvádí ničeho o trendech v dávkování pro klinickou praxi, nýbrž pojednává 
explicitně toliko o obvyklém dávkování v běžné klinické praxi (§ 15 odst. 2 písm. c) či § 15 
odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). Je-li tedy prokázáno určité obvyklé dávkování v běžné 
klinické praxi (jehož součástí je střední dávkování), potom zde nemají určité trendy stran 
snižování dávkování žádný právní význam pro účely stanovování výší ODTD. ODTD nelze 
stanovovat jen na podkladě trendů, byť třeba i náležitě prokázaných, jelikož takový postup 
stanovování výší ODTD by neodpovídal platným právním předpisům. 
 
Argumentaci odvolatele stran trendů v dávkování IKS tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v napadeném rozhodnutí veškeré 
odvolatelovy námitky odmítl s odůvodněním uvedeným na str. 26-27 napadeného 
rozhodnutí, přičemž je odvolatel přesvědčen, že toto odůvodnění je zcela nedostatečné 
a odporuje jak odborným důkazům, tak stanoviskům Pneumologické společnosti, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, byl to právě odkaz Ústavu na vyjádření Pneumologické 
společnosti ze dne 26. 1. 2018 ohledně běžného dávkování v praxi zahrnujícího i střední 
dávkování (včetně jeho horní hranice), který v zásadě objasnil otázku souladu stanovených 
výší ODTD s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi (tím byl z pohledu odvolacího 
orgánu vyvrácen názor odvolatele stran nesouladu ODTD, které byly stanoveny právě 
v rozmezí středního dávkování, s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi). 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostatků vypořádání Ústavu ze stran 26 a 27 
napadeného rozhodnutí tak nelze přisvědčit. 
 
Odvolací námitka č. 1 odvolatele je nedůvodná. 
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2) Odvolatel zdůrazňuje, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v příkrém rozporu se závěry, 
ke kterým dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne 29. ledna 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17 (dále 
také jen „nález Ústavního soudu“ či pouze „nález“). Ústav totiž nedostál své povinnosti ověřit, 
zda dohoda, kterou použil při výpočtu základní úhrady, vskutku obsahuje závazek zajistit 
dostupnost daného léčivého přípravku ASMANEX na trhu v České republice. Dále Ústav 
nedostál ani své povinnosti posoudit veřejný zájem a ověřit další zákonné požadavky, které 
jednoznačně z uvedeného nálezu Ústavního soudu vyplývají. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav související námitku vypořádal v napadeném rozhodnutí 
následovně: 
 
Ústav uvádí, že předmětná smlouva o DNCV byla uzavřena v souladu s ustanovením § 39a 
odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a splňuje všechny náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení. Dále smlouva o DNCV obsahuje závazek držitele rozhodnutí 
o registraci uvádět léčivý přípravek na trh v České republice tak, aby cena výrobce 
nepřesáhla DNCV. Ústav dále uvádí, že dohoda o DNCV (spolu s dohodou o úhradě) je 
specifickým institutem dle zákona o veřejném zdravotním pojištění zajišťujícím dostupnost 
léčivých přípravků, v jejichž případě byla dohoda uzavřena. V případě DNCV je povinnost 
dodávek léčivého přípravku výslovně zakotvena v ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění: ‚je-li ujednání uzavřeno (…) pro všechny dodávky léčivého 
přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky (…)‘. Samotnou 
podstatou dohody o DNCV je závazek dodávání léčivého přípravku na trh za určitých 
nepřekročitelných podmínek. 
 
Ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahuje definici 
léčivého přípravku, který je považován za dostupný na trhu v České republice. Toto 
ustanovení v závěru obsahuje presumpci dostupnosti v případě léčivých přípravků, o jejichž 
nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání. Takové léčivé 
přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice. Účelem ustanovení § 39c 
odst. 2 písm. a) in fine zákona o veřejném zdravotním pojištění je zařazení léčivých 
přípravků s uzavřenou dohodou do cenové reference bez ohledu na 3 % dostupnost léčivého 
přípravku. Dostupnost u léčivých přípravků s uzavřenou dohodou nemá být podle 
předmětného ustanovení v řízení o stanovení úhrady vůbec zkoumána. Takové léčivé 
přípravky se vždy považují v řízení o stanovení úhrady v referenční skupině za dostupné 
na trhu v České republice. Účelem absence požadavku 3 % dostupnosti mimo jiné u léčivých 
přípravků, ohledně nichž byla uzavřena dohoda, je určité ‚zvýhodnění‘ těchto léčivých 
přípravků při stanovování základní úhrady. Uzavřením dohody se léčivý přípravek dostává 
na tzv. pozitivní list pojišťovny a dochází k navýšení jeho spotřeby. Léčivý přípravek se tedy 
stane dostupným po vydání rozhodnutí, kterým se základní úhrada stanoví podle dohody. 
Tento léčivý přípravek bývá i plně hrazen, uzavření dohody je tedy ve veřejném zájmu jak 
na udržitelnosti finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění, tak 
na dostupnosti bezplatné zdravotní péče. Rovněž v tomto případě vede uzavření dohody 
k úspoře a zvýšení dostupnosti bezplatné nebo levnější zdravotní péče pro pojištěnce. Ústav 
v souladu s účastníkem řízení zmiňovaným nálezem Ústavního soudu zjišťoval dostupnost 
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léčivého přípravku ASMANEX 400MCG INH PLV 60 DÁV (kód SÚKL 0192211) 
dle hlášených spotřeb a konstatuje, že je uvedený léčivý přípravek dodáván na český trh 
a rovněž nebylo nahlášeno jeho přerušení ani ukončení uvádění na trh. Ústav tedy považuje 
léčivý přípravek ASMANEX 400MCG INH PLV 60 DÁV za dostupný. 
 
K námitce účastníka řízení, že Ústav nedostál své povinnosti posoudit veřejný zájem, Ústav 
konstatuje, že účastník řízení nespecifikoval, v čem konkrétně spatřuje nedostatky v postupu 
Ústavu při posouzení veřejného zájmu dle ustanovení § 17 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Ústav nicméně uvádí, že požadavek na posouzení veřejného zájmu v řízení 
o stanovení výše a podmínek úhrady klade vysoké nároky na správní uvážení rozhodujícího 
orgánu, který musí zohlednit veřejný zájem tak, aby dostál rovnováhy mezi dvěma jeho 
protipóly – požadavkem na zajištění bezplatné zdravotní péče a limitovaným objemem 
finančních prostředků na její úhradu. Jelikož Ústavem stanovená výše základní úhrady 
povede k úspoře výdajů ze zdravotního pojištění (viz část Odhad dopadu na prostředky 
veřejného zdravotního pojištění), Ústav má za to, že je veřejný zájem ve smyslu zajištění 
kvality a dostupnosti hrazených služeb fungování systému zdravotnictví a jeho stability 
v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění naplněn, jelikož úspora 
výdajů má příznivý vliv na finanční možnosti systému zdravotního pojištění. Ústav dále 
dodává, že referenční přípravek ASMANEX 400MCG INH PLV 60 DÁV (kód SÚKL 0192211) 
bude plně hrazený, jedná se o přípravek, který je dodáván na český trh a dostupný 
pro pacienty.” 
 
Ústav dle odvolatele přijal smlouvu o DNCV, aniž by posuzoval, zda obsahuje závazek, který 
je určitý a vymahatelný ve smyslu závěrů Ústavního soudu. Odvolatel je přesvědčen, 
že dohoda o úhradě léčivého přípravku ASMANEX požadavky stanovené ve shora 
citovaném nálezu Ústavního soudu nesplňuje, jelikož neobsahuje dostatečně konkrétní, 
určitý a vymahatelný závazek. Odvolatel upřesňuje, že Ústav nedostál své povinnosti ověřit, 
zda dohoda, kterou použil při výpočtu základní úhrady, vskutku obsahuje závazek zajistit 
dostupnost daného léčivého přípravku ASMANEX na trhu v České republice, a dále nedostál 
své povinnosti posoudit veřejný zájem a ověřit další zákonem požadované skutečnosti, 
konkrétně to, zda subjekt, který uzavřel smlouvu o DNCV přípravku ASMANEX, v posledních 
dvou letech nespáchal přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Výše uvedené odůvodnění Ústavu považuje odvolatel v tomto světle za zcela nedostatečné. 
 
Odvolatel následně cituje z několikera dílčích bodů nálezu Ústavního soudu: 
 
„62. Jak bylo výše uvedeno, domněnka dostupnosti léčivého přípravku vychází ze závazku 
zajistit jeho dostupnost. 
 
63. Dle § 39b odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění při stanovení výše 
a podmínek úhrady u léčivého přípravku správní orgán posuzuje mj. veřejný zájem dle § 17 
odst. 2 daného zákona, kde je zavedena legislativní zkratka ‚veřejný zájem‘. Pod tuto zkratku 
dle zákonného vymezení spadá zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, 
fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému 
veřejného zdravotního pojištění. Mezi hrazené služby patří i poskytování léčivých přípravků 
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[§ 13 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění]. Zjištění všech okolností 
důležitých pro ochranu veřejného zájmu je obecnou povinností správního orgánu upravenou 
v § 50 odst. 3 správního řádu. Ústavní soud tak konstatuje, že správní orgán při stanovení 
výše úhrady u léčivého přípravku zkoumá i otázku dostupnosti léčivého přípravku jako jednu 
ze složek veřejného zájmu. 
 
64. Zákonná povinnost posuzovat veřejný zájem [§ 39b odst. 2 písm. d) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, § 50 odst. 3 správního řádu] vede SÚKL k nutnosti ověřit, zda písemné 
ujednání o nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě obsahuje závazek zajistit dostupnost léčivého 
přípravku na trhu v České republice, a to v případě, že v procesu stanovení základní úhrady 
hodlá vyjít z domněnky dostupnosti léčivého přípravku, která se váže ke zmíněným 
písemným ujednáním. Splnění této povinnosti je o to naléhavější z hlediska čl. 31 věty druhé 
Listiny v těch případech, jde-li o úpravu výše základní úhrady v referenčních skupinách dle 
§ 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, aby nejméně nákladný přípravek 
ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen. 
 
65. Písemné ujednání o úhradě je blíže upraveno v § 39c odst. 2 písm. d) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Zde je mezi náležitostmi takového ujednání uveden 
i závazek, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu 
platnosti ujednání dostupný na trhu České republiky. Závazek přijímá držitel rozhodnutí 
o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní 
lékařské účely. 
 
66. Písemné ujednání o nejvyšší ceně výrobce je blíže upraveno v § 39a odst. 2 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se uvádí, že jde o ujednání ve veřejném zájmu 
podle § 17 odst. 2 zmíněného zákona. Jednou ze složek veřejného zájmu dle daného 
ustanovení je též zájem na zajištění dostupnosti hrazených služeb, kam spadá i poskytování 
léčivých přípravků. Ústavní soud konstatuje, že prostřednictvím požadavku na uzavření 
ujednání ve veřejném zájmu, jehož jednou složkou je i zajištění dostupnosti hrazených 
služeb, zákon o veřejném zdravotním pojištění pojímá závazek zajistit dostupnost léčivého 
přípravku jako součást písemného ujednání o nejvyšší ceně výrobce. Závazek zajistit 
dostupnost přijímá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský 
výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo předkladatel specifického léčebného 
programu. 
 
67. Ústavní soud může učinit dílčí shrnutí, že jak u písemného ujednání o nejvyšší ceně 
výrobce, tak u písemného ujednání o úhradě zákon předpokládá, že součástí těchto 
ujednání má být závazek zajistit dostupnost léčivého prostředku, jehož se ujednání týkají, 
po dobu účinnosti ujednání. 
 
68. V rámci zkoumání veřejného zájmu, jehož složkou je i zájem na zajištění dostupnosti 
hrazených služeb, prováděného při stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku 
[§ 39b odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění, § 50 odst. 3 správního řádu], 
je povinností správního orgánu ověřit, zda v ujednání o nejvyšší ceně výrobce či dohodě 
o úhradě byl řádně sjednán závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu České 
republiky, mají-li tato ujednání pro jeho rozhodnutí význam. Jestliže zde takový závazek 
řádně sjednán nebyl, není možné uplatnit nevyvratitelnou domněnku dostupnosti léčivého 
přípravku, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání 
[§ 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění]. Zmíněná domněnka 
dostupnosti totiž vychází ze závazku zajistit dostupnost léčivého přípravku, bez jeho řádného 
sjednání se nemůže uplatnit. 
 
(…) 
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71. Ústavní soud konstatuje, že nevyvratitelná domněnka dostupnosti léčivého přípravku, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání [§ 39c odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění], nedává prostor pro to, aby pro účely 
stanovení základní úhrady v referenčních skupinách či pro účely úpravy této základní úhrady 
postupem dle § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, aby ze skupiny 
posuzovaných léčivých přípravků byl alespoň jeden hrazen, správní orgán zkoumal 
v rozhodném období tržní podíl daného léčivého přípravku na trhu v České republice. 
 
(…) 
 
Zkoumání dostupnosti vymezené pomocí 3% podílu na trhu v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků obsahujících tutéž léčivou látku je u zmíněných léčivých 
přípravků nahrazeno povinností správního orgánu při stanovení základní úhrady 
v referenčních skupinách (a pro případné úpravy jeho výše dle § 39c odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění) ověřit, zda byly naplněny všechny zákonné podmínky 
k aplikaci domněnky dostupnosti léčivého přípravku. Z této domněnky lze vyjít jen tehdy, 
byly-li všechny zákonné podmínky splněny. V případě léčivého přípravku, o jehož nejvyšší 
ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání, mezi tyto podmínky patří přijetí 
závazku zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu v České republice a skutečnost, 
že subjekt, který se zavázal zajistit dostupnost léčivého přípravku, v posledních dvou letech 
nespáchal přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění v návaznosti na typu tohoto ujednání, o který jde.“ 
 
Odvolatel zdůrazňuje, že Ústavní soud v nálezu výslovně uvedl, že „je povinností správního 
orgánu ověřit, zda v ujednání o nejvyšší ceně výrobce či dohodě o úhradě byl řádně sjednán 
závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu České republiky, mají-li tato ujednání 
pro jeho rozhodnutí význam. Jestliže zde takový závazek řádně sjednán nebyl, není možné 
uplatnit nevyvratitelnou domněnku dostupnosti léčivého přípravku, o jehož nejvyšší ceně 
výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání [§ 39c odst. 2 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění]“ a dále že je „povinností správního orgánu (...) ověřit, zda 
byly naplněny všechny zákonné podmínky k aplikaci domněnky dostupnosti léčivého 
přípravku. Z této domněnky lze vyjít jen tehdy, byly-li všechny zákonné podmínky splněny. 
V případě léčivého přípravku, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno 
písemné ujednání, mezi tyto podmínky patří přijetí závazku zajistit dostupnost léčivého 
přípravku na trhu v České republice a skutečnost, že subjekt, který se zavázal zajistit 
dostupnost léčivého přípravku, v posledních dvou letech nespáchal přestupek dle § 39q 
odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na typu tohoto 
ujednání, o který jde“. 
 
Odvolatel dovozuje, že mezi požadavky, o kterých pojednává Ústavní soud v nálezu, spadá, 
aby správní orgán posuzoval veřejný zájem, aby ověřil přijetí závazku zajistit dostupnost 
léčivého přípravku na trhu v České republice a aby ověřil další zákonem požadované 
skutečnosti, konkrétně to, zda subjekt, který uzavřel smlouvu o DNCV, nespáchal 
v posledních dvou letech přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav požadavkům plynoucím ze zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, potažmo z nálezu Ústavního soudu, nedostál. Konkrétní vady 
v postupu Ústavu spatřuje odvolatel v následujících skutečnostech. 
 
2.1) Ústav dle odvolatele přijal smlouvu, aniž by posuzoval, zda tato smlouva obsahuje 
závazek, který je určitý a vymahatelný ve smyslu závěrů uvedených v nálezu Ústavního 
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soudu (tj. včetně možnosti postihu za přestupky spočívající v neplnění závazku, jak je 
uvedeno zejména v bodech 69 a 70 nálezu). 
 
Odvolatel je toho názoru, že dohoda o úhradě léčivého přípravku ASMANEX požadavky 
stanovené v nálezu nesplňuje, když neobsahuje dostatečně konkrétní, určitý a vymahatelný 
závazek ve smyslu závěrů Ústavního soudu. 
 
Odvolatel znovu upozorňuje, že smlouva o DNCV léčivého přípravku ASMANEX neobsahuje 
závazek zajistit dostupnost tohoto léčivého přípravku na trhu v České republice. K tomu 
odvolatel doplňuje, že smlouva, jde-li o dostupnost, obsahuje pouze závazek následujícího 
znění: „Pokud se jedná o léčivý přípravek nově uváděný na trh v České republice, musí 
Společnost zajistit jeho dostupnost v zařízeních lékárenské péče nejpozději k datu 
zveřejnění léčivého přípravku v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely hrazených ze zdravotního pojištění, který je publikován Ústavem. V případě výpadku 
plynulého zásobování léčivého přípravku, ohledně kterého byla uzavřena DNCV, je 
Společnost povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Pojišťovně.“ 
 
Odvolatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že léčivý přípravek ASMANEX v žádném případě 
není léčivý přípravek nově uváděný na trh v České republice (když je na trh dodáván již 
dlouhou dobu), závazek „zajistit jeho dostupnost v zařízeních lékárenské péče“ se ho netýká. 
Jiný závazek zajistit dostupnost tohoto léčivého přípravku na trhu v České republice tato 
smlouva v očích odvolatele neobsahuje. 
 
Odvolatel má za to, že samotné slovní spojení „bude dodávat“ je ve smlouvě o DNCV 
vztaženo pouze k tomu, že cena – v případě dodávek – nepřesáhne dohodnutý limit, nikoli 
k množství těchto dodávek, a tedy k faktické dostupnosti tohoto léčivého přípravku. Pouhé 
„dodávání“ léčivého přípravku ve zcela omezeném množství, byť za cenu nepřesahující 
dohodnutý limit, dle odvolatele nemůže zajistit jeho dostupnost, a tím naplnit veřejný zájem, 
tak jak je vymezen v § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Na základě výše uvedeného je odvolatel přesvědčen, že slovní spojení „bude dodávat“, 
obsažené v dohodě o DNCV (vážící dodávky nepřekročitelnými cenovými podmínkami, 
avšak bez ohledu na jejich množství), nelze zaměnit za závazek zajistit dostupnost léčivého 
přípravku, tedy zajistit dodávky v takovém množství, aby byl léčivý přípravek vskutku 
dostupným pro potřeby pacientů v České republice. Odvolatel se proto domnívá, že smlouva 
o DNCV léčivého přípravku ASMANEX nesplňuje požadavky zakotvené v nálezu Ústavního 
soudu. 
 
2.2) Ústav dle odvolatele neověřil další zákonem požadované skutečnosti, konkrétně zda 
subjekt, který uzavřel smlouvu o DNCV přípravku ASMANEX, nespáchal v posledních dvou 
letech přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel v této souvislosti opět odkazuje na bod č. 71 nálezu a uzavírá, že jelikož se Ústav 
touto otázkou nezabýval, nemohl v tomto směru dostát požadavkům Ústavního soudu. 
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K odvolací námitce č. 2 odvolací orgán uvádí následující. 
 
Smlouva o DNCV předmětného přípravku ASMANEX 400 MCG 400MCG INH PLV 60DÁV, 
kód Ústavu: 0192211 (jinde také pouze jako „přípravek ASMANEX“), byla do spisové 
dokumentace předmětného správního řízení založena dne 27. 5. 2019 
pod č. j. sukl127023/2019 (dále jen „předmětná smlouva o DNCV“). Ústav při stanovování 
úhrady v předmětném správním řízení vycházel z dohodnuté nejvyšší ceny výrobce 
přípravku ASMANEX, uvedené v předmětné smlouvě o DNCV, jak je patrné například 
ze stran 22, 53 a dalších napadeného rozhodnutí. 
 
K odkazu odvolatele na nález Ústavního soudu lze nejprve v obecné rovině uvést, že Ústav 
i ministerstvo v rámci rozhodovací činnosti soudní judikaturu ctí a berou v potaz právní 
názory, jež soudy zastávají. Oba správní orgány při svém rozhodování zohledňují rozsudky 
správních soudů (jakož i nálezy Ústavního soudu) a vtělují závěry v nich obsažené do svých 
správních rozhodnutí. Co se nyní projednávaného případu týče, odvolací orgán vede 
v patrnosti, že vedle odvolatelem odkazovaného nálezu byl dne 11. 11. 2020 Nejvyšším 
správním soudem vydán rovněž rozsudek č. j. 1 Ads 271/2020 – 68, jehož obsah je 
pro posouzení otázky souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy klíčový. 
 
Rozsudek č. j. 1 Ads 271/2020 – 68 se věnuje zejména problematice náležitostí smluv 
o DNCV – stěžejním bodem rozsudku bylo především posouzení otázky, zda tehdy použitá 
smlouva o DNCV zahrnovala jednoznačný a nepochybný závazek držitele rozhodnutí 
o registraci daného přípravku zajistit dostupnost onoho přípravku na českém trhu, a to 
v dostatečném množství, po celou dobu účinnosti smlouvy o DNCV. Od takového posouzení 
se dle Nejvyššího správního soudu odvíjí, zda je v konkrétním případě možné uplatnit 
nevyvratitelnou domněnku dostupnosti přípravku ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. (a za jejího využití pak stanovit základní úhradu referenční skupiny). Na okraj 
lze dodat, že smlouva o DNCV posuzovaná v rozsudku č. j. 1 Ads 271/2020 – 68 byla 
prakticky totožného znění jako předmětná smlouva o DNCV. 
 
Článek IV. bod 4 předmětné smlouvy o DNCV stanoví, že „Společnost upraví svoji cenovou 
politiku vůči svým zákazníkům tak, že počínaje dnem účinnosti smlouvy bude dodávat léčivý 
přípravek takovým způsobem, aby nepřesáhla DNCV uvedené v této smlouvě. Tato 
povinnost Společnost[i] se vztahuje na všechny dodávky léčivého přípravku na trh České 
republiky“. 
 
Článek IV. bod 5 předmětné smlouvy o DNCV ukládá, že „Pokud se jedná o léčivý přípravek 
nově uváděný na trh v České republice, musí Společnost zajistit jeho dostupnost 
v zařízeních lékárenské péče nejpozději k datu zveřejnění léčivého přípravku v Seznamu 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, 
který je publikován Ústavem. V případě výpadku plynulého zásobování léčivého přípravku, 
ohledně kterého byla uzavřena DNCV, je Společnost povinna tuto skutečnost Pojišťovnám 
neprodleně ohlásit“. 
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Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Ads 271/2020 – 68 ke zcela obdobným ujednáním 
ve smlouvě o DNCV uvádí, že tato ujednání „[stanovují] závazek, který se týká toliko úpravy 
cenové politiky (cena léčivého přípravku nesmí přesáhnout nejvyšší dohodnutou cenu) 
a nikoli zajišťování dostupnosti léčivého přípravku. Slovní spojení ‚bude dodávat‘ zcela jistě 
nelze vyložit tak, že by byl držitel rozhodnutí o registraci povinen zajistit dostupnost tohoto 
přípravku na trhu v ČR v dostatečném množství. Dále se citované ustanovení sice zmiňuje 
o povinnosti zajištění dostupnosti v zařízeních lékárenské péče, nicméně tento závazek 
se týká léčivých přípravků nově uváděných na trh v ČR. (…) Nadto ani tento závazek nelze 
považovat za zcela určitý a nepochybný“. 
 
Dále Nejvyšší správní soud dodává, že „Požadovaný závazek zajištění dostupnosti léčivého 
přípravku v dostatečném množství tedy nelze z výše uvedených ustanovení smlouvy dovodit, 
a to ani ve spojení s obecnými deklaracemi obsaženými ve smlouvě (…), tj. že smlouva byla 
uzavřena ‚v souladu s ustanovením § 39c odst. 2 písm. c) a § 39a odst. 2 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb.‘, resp. že účelem této smlouvy je ‚ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 3 
zákona o veřejném zdravotním pojištění dosáhnout zajištění kvality a dostupnosti zdravotní 
péče…‘ Jak Nejvyšší správní soud vysvětlil ve svém předchozím rozsudku, aby bylo možno 
uplatnit domněnku dostupnosti léčivého přípravku [§ 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění], musí být ve smlouvě o DNCV závazek sjednán zcela jednoznačně 
a nepochybně. Takový závazek však posuzovaná smlouva o DNCV neobsahuje. 
Pro hodnocení věci je přitom bez významu, že držitel rozhodnutí o registraci přípravku (…) 
písemně [uznal] své závazky plynoucí z posuzované smlouvy o DNCV. Takovým uznáním 
totiž nemohlo dojít k rozšíření jejích závazků nad rámec původně sjednané smlouvy, která 
požadovaný závazek neobsahovala“. 
 
Dle Nejvyššího správního soudu pak ani okolnost uzavírání obdobných smluv o DNCV 
napříč správními řízeními neznamená, že smlouvy vyhovují zákonným požadavkům 
(resp. požadavkům dle judikatury) a že z takto formulovaných smluv lze jednoznačně dovodit 
nevyvratitelnou domněnku dostupnosti léčivého přípravku na trhu. 
 
Pro úplnost lze dodat, že co se týče konkrétního způsobu, jakým by měly být smlouvy 
o DNCV koncipovány tak, aby dostály zákonným požadavkům, Nejvyšší správní soud uvádí, 
že „jednoznačný a nepochybný závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu v ČR, 
nutně neznamená, že bude ve smlouvě o DNCV vyčísleno přesné množství léčivého 
přípravku, které má být na trh v ČR dodáváno (…). Zcela postačí, pokud ze smlouvy bude 
bez pochyb zřejmé, že držitel rozhodnutí o registraci přípravku je povinen zajistit dostupnost 
přípravku na trhu v ČR v dostatečném množství pro potřeby pacientů (které samozřejmě 
bude záviset na aktuální situaci, a nemusí tak být ve smlouvě přesně kvantifikováno) 
po celou dobu účinnosti smlouvy“. 
 
Odvolacímu orgánu za daných okolností nezbývá než posoudit předmětnou smlouvu 
o DNCV ve světle recentní judikatury. Zejména se zřetelem k citovanému rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ads 271/2020 – 68 musí odvolací orgán konstatovat, že 
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předmětná smlouva o DNCV nemůže obstát co do požadavků, jež na ni klade zákon 
o veřejném zdravotním pojištění, má-li tato smlouva založit nevyvratitelnou domněnku 
dostupnosti přípravku ASMANEX ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Stejně jako smlouva o DNCV posuzovaná v odkazovaném rozsudku ani předmětná smlouva 
o DNCV neobsahuje jednoznačný, určitý a nepochybný závazek zajistit dostupnost přípravku 
na trhu v České republice v dostatečném množství pro potřeby pacientů, po celou dobu 
účinnosti smlouvy. 
 
S ohledem na výše uvedené odvolací orgán uzavírá, že napadené rozhodnutí není souladné 
s platnými právními předpisy. Předmětná smlouva o DNCV neobsahuje řádně sjednaný 
závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku ASMANEX (na základě jehož dohodnuté 
nejvyšší ceny Ústav napadeným rozhodnutím stanovil úhradu referenční skupiny č. 92/2), 
a nemůže tudíž založit nevyvratitelnou domněnku dostupnosti tohoto přípravku ve smyslu 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Nad rámec výše uvedeného odvolací orgán dodává, že vedle samotného posouzení, zda 
smlouva o DNCV obsahuje řádně sjednaný závazek zajištění dostupnosti léčivého přípravku, 
je pro nástup domněnky dostupnosti zároveň nezbytné, aby se Ústav zabýval otázkou, zda 
držitel rozhodnutí o registraci přípravku, jehož nejvyšší cena je smluvně upravována, 
nespáchal v posledních dvou letech přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb., jak plyne z nálezu Ústavního soudu, jakož např. i z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 6. 3. 2020, č. j. 1 Ads 199/2019 – 125. 
 
Námitka odvolatele č. 2 je důvodná. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti odvolací orgán shledává napadené rozhodnutí 
rozporným s právními předpisy. Předmětná smlouva o DNCV neobsahuje řádně sjednaný 
závazek zajištění dostupnosti léčivého přípravku ASMANEX na trhu v České republice, 
a nelze tudíž uplatnit nevyvratitelnou domněnku dostupnosti tohoto přípravku ve smyslu 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Odvolacímu orgánu v tomto duchu nezbývá 
než zrušit napadené rozhodnutí a vrátit věc Ústavu k novému projednání. V něm je Ústav 
vázán právním názorem vysloveným odvolacím orgánem v tomto rozhodnutí. Při zkoumání 
dostupnosti přípravku, o kterém byla uzavřena smlouva o DNCV, je Ústav povinen ověřit, 
zda smlouva o DNCV obsahuje řádně sjednaný závazek zajištění dostupnosti přípravku 
a zda se držitel rozhodnutí o registraci přípravku nedopustil v posledních dvou letech 
přestupku dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 
 

V souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. „Odvolací orgán není vázán důvody 
odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními 
předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení 
nezabývá“. Jelikož odvolací orgán ruší napadené rozhodnutí z důvodu jeho rozporu 
s právními předpisy, nebude se zde zabývat dalšími námitkami odvolatele. 
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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 

          
 
 

MUDr. Jan Wolf, MBA 
pověřen řízením odboru léčiv  
a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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