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

 
Praha 11. června 2021  

Č. j.: MZDR 22462/2019-2/CAU 
Zn.: L17/2019 

K sp. zn.: SUKLS485/2018 
 

*MZDRX016P12T* 
MZDRX016P12T 

 

R O Z H O DN U TÍ  

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
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, ve správním 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,  
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se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 AstraZeneca AB, 
se sídlem Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédské království, ev. č.: 556011-7482, 
zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 
Jinonice, IČO: 63984482 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení, zdravotních pojišťoven 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 společně zastoupeni 
Ing. Marcelou Malinovou, bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň (dále jen „odvolatel“) 

 

proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 25. 3. 2019, 
č. j. sukl73241/2019, sp. zn. SUKLS485/2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“), vydanému 
v řízení o žádosti o změnu výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého 
přípravku: 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0209156 BRILIQUE 60MG TBL FLM 56 KAL I 
 

(dále jen „předmětný přípravek“ nebo „BRILIQUE 60 MG“) 

 

t a k t o: 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí 
v rozsahu výroku č. 1b) ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv k novému projednání.  
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O d ů v o d n ě n í :  

 

I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Dne 29. 12. 2017 obdržel Ústav žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětného 
léčivého přípravku, podanou účastníkem řízení, společností AstraZeneca AB., se sídlem 
Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédské království, ev. č.: 556011-7482, 
zastoupeného AstraZeneca Czech Republic s.r.o., sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 
Praha 5 - Jinonice, IČO: 63984482. Tím bylo zahájeno správní řízení vedené pod 
sp. zn. SUKLS36982/2017 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení, vedeném dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném 
znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) dne 
25. 3. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
a)  
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 

0209156 BRILIQUE 60MG TBL FLM 56 KAL I 

 
do referenční skupiny č. 13/1 - léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických 
onemocnění, perorální - antagonisté vazby ADP na receptor 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) a dle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění nemění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému 
léčivému přípravku, která nadále činí 41,33 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) nemění podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku, které zůstávají stanoveny takto:  
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P: Přípravek, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci 
aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (tj. nestabilní 
anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu nebo infarktem myokardu s 
elevací ST segmentu), včetně pacientů léčených medikamentózně, a pacientů, kteří byli 
ošetřeni perkutánní koronární intervenci nebo po koronárním arteriálním bypassu.  
Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky 
indikováno.  
 
Tento výrok č. 1a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 1b) uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím.  
 
b)  
V souladu s ustanovením § 15 odst. 9 písm. a) a ustanovením § 39b odst. 11 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v návaznosti 
na ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. stanovuje jednu další zvýšenou 
úhradu ze zdravotního pojištění léčivého přípravku 
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0209156 BRILIQUE 60MG TBL FLM 56 KAL I 

 
ve výši 1 250,59 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 1 a 2, ustanovení § 34 odst. 
1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. stanovuje podmínky jedné 
další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku takto:  
 
V  
L/ INT, KAR  
P: Ticagrelor 60 mg podávaný v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen u pacientů 
s anamnézou infarktu myokardu a s vysokým rizikem aterotrombotických příhod. Léčbu lze 
zahájit maximálně dva roky od akutní příhody, léčba trvá nejvýše 3 roky od jejího zahájení.  
Pacient s vysokým rizikem aterotrombotických příhod je definován věkem 50 let a více a 
musí splňovat alespoň jedno z následujících dodatečných vysoce rizikových faktorů:  
• Věk nad 65 let  
• Diabetes mellitus vyžadující farmakoterapii  
• Další infarkt myokardu v anamnéze  
• Vícečetné postižení koronárních tepen  
• Chronická renální dysfunkce definovaná clearance kreatininu pod 60 ml/min.“ 
 
Část napadeného rozhodnutí Ústavu nabyla právní moci dne 16. 4. 2019, a to v rozsahu 
výroku č. 1a). 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 15. 4. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroku č. 1b) a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí 
a navrácení věci Ústavu k novému projednání. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel uvádí, že již dne 20. 2. 2019 zaslal Ústavu vyjádření, ve kterém nesouhlasil 
se stanovenou výší a podmínkami další zvýšené úhrady předmětného léčivého přípravku 
z důvodu nedostatečného zhodnocení nákladové efektivity. 
 
Podle odvolatele Ústav uvádí, že je léčba předmětným léčivým přípravkem v posuzované 
indikaci nákladově efektivní a že ICER (poměr inkrementálních nákladů a přínosů, 
incremental cost-effectiveness ratio) po zohlednění aktuálně navrhované úhrady činí 
592 315 Kč/QALY (rok života v plné kvalitě, quality-adjusted life-year). Ústav v této 
souvislosti konstatuje, že při 50% penetraci očekává dopad na rozpočet od 17,7 do 72,6 mil. 
Kč v prvním až pátém roce. V hodnocení však není blíže popsáno, proč žadatel zvolil právě 
50% penetraci, když z hodnocení přínosu vyplývá signifikantní snížení rizika 
aterotrombotických příhod u pacientů s infarktem myokardu (dále také „IM“) v anamnéze. 
S ohledem na uvedené odvolatel postrádá vyjádření, proč držitel rozhodnutí o registraci 
předmětného léčivého přípravku uvažuje, že se posuzovanou intervencí bude léčit jen 
polovina vhodných pacientů. 
 
Odvolatel podotýká, že Ústav jeho připomínku vypořádal na straně 6 a 7 napadeného 
rozhodnutí, kde mimo jiné uvedl, že „penetrace byla v 1. až 5. roce zvolena takto: 50 %, 
60 %, 70 %, 75 % a 80 %, není tedy pravdou, že byla uvažována léčba pouze poloviny 
vhodných pacientů“. K tomu odvolatel uvádí, že právě hodnota 50 % v prvním roce byla 
podstatou odvolatelovy námitky. Z hodnocení Ústavu není jasné, jak se bude v prvním roce 
léčit druhá polovina pacientů, navíc v situaci, kdy i odborné společnosti uvádějí vysoký zájem 
na úhradě. Odvolatel proto žádal o vyjádření, jak bude probíhat léčba u 50 % pacientů, 
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u kterých žadatel ani Ústav nepředpokládá léčbu předmětným léčivým přípravkem v prvním 
roce. Námitka odvolatele směřuje především k tomu, že v případě, že bude léčeno více 
pacientů, nastane vyšší dopad na rozpočet, což je třeba řádně diskutovat ve správním 
řízení – dopad na rozpočet je jedním se stěžejních bodů hodnocení Ústavu při rozšíření 
podmínek úhrady. Dle odvolatele Ústav dále uvedl, že žadatel pojednával i o 100% 
penetraci, Ústav se však tímto scénářem hlouběji nezabýval a dopad na rozpočet hodnotil 
pouze pro 50% penetraci. 
 
Odvolatel dále konstatuje, že k akceptovatelné výši dopadu na rozpočet – což byla druhá 
část odvolatelovy námitky – Ústav uvedl, že „Konkrétní výše, co za přiměřený nebo 
nepřiměřený dopad do rozpočtu ve skutkově obdobných případech považovat, je vymezena 
rozhodovací praxí správních orgánů a soudů. Každé další správní rozhodnutí, které by 
z tohoto rozhodovací praxí ohraničeného rozmezí příliš vybočovalo, je potom nutné 
považovat za vadné“. Odvolatel polemizoval právě s akceptovatelným dopadem na rozpočet 
a uvedl, že zvolené příklady dopadu na rozpočet nepovažuje za přiléhavé. Z vypořádání 
Ústavu nicméně plyne, že Ústav nespatřil zřejmý důvod, proč by měl být výčet některých 
dopadů nepřiléhavý. 
 
Odvolatel podotýká, že ke srovnání dopadů na rozpočet Ústav použil dopady z individuálních 
správních řízení s novými perorálními antikoagulancii (dále také „NOAC“) a s předmětným 
léčivým přípravkem v hrazené indikaci. Srovnání nákladů uvádí tabulka na str. 33 
napadeného rozhodnutí. 
 

spisová značka 
léčivý 

přípravek 
indikace dopad na rozpočet 

SUKLS177406/2014 BRILIQUE Prevence aterotrombotických příhod 21,0-42,8 milionů Kč 

SUKLS39409/2013 ELIQUIS Prevence aterotrombotických příhod úspora 0,7-3,4 milionů Kč 

SUKLS55153/2012 XARELTO Prevence aterotrombotických příhod 41-204 milionů Kč 

SUKLS165923/2011 PRADAXA Prevence aterotrombotických příhod 50-288 milionů Kč 

 
Odvolatel ke srovnání nákladů již dne 20. 2. 2019 uvedl, že u správních řízení s NOAC je 
posuzován dopad na rozpočet napříč zaměnitelnou terapií, tzn. že dopad např. z přípravku 
XARELTO v sobě již obsahuje použití jiných NOAC ve stejné indikaci. Dle odvolatele však 
Ústav ve vypořádání uvedl, že „náklady na terapii NOAC Ústav nesčítá [,] a nejsou tak 
započítány duplicitně, tedy rozhodná výše pro posouzení dopadu v předmětném správním 
řízení není 492 milionů Kč. v 5. roce (288 milionů Kč PRADAXA + 204 milionů Kč 
XARELTO), ale 288 milionů Kč předpokládaných v řízení PRADAXA, resp. všech NOAC dle 
vyjádření Svazu“. 
 
Odvolatel s takovým vypořádáním nesouhlasí a uvádí, že relevantní srovnání nákladů může 
být pro správní řízení pouze v tom rozsahu, v jakém odpovídá dopadu hodnoceného 
rozšíření. Odvolatel je přesvědčen, že jestliže Ústav vyhodnotil jako vhodnou 50% penetraci 
v prvním roce a k tomu hodnotí dopad na rozpočet ve výši 17,7-72,6 mil. Kč v prvním až 
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pátém roce jako akceptovatelný, nelze tuto hodnocenou indikaci (pacienti s anamnézou IM 
a s vysokým rizikem aterotrombotických příhod) považovat za stejnou jako v případě 
rozšíření podmínek úhrady všech NOAC, jak je uvedeno ve vypořádání Ústavu. Odvolatel 
k tomu dodává, že ve svém vyjádření navíc neuváděl, že dopad je součtem správních řízení 
u NOAC – uvedl naopak, že např. u léčivého přípravku XARELTO je v dopadu na rozpočet 
zahrnuta celá populace pacientů. 
 
Odvolatel ke správním řízením uváděným Ústavem coby příklady dopadu na rozpočet uvádí 
následující: 
 
„Ve správním řízení s léčivým přípravkem BRILIQUE vedeném pod 
sp zn.: SUKLS177406/2014 byl posuzován ticagrelol v síle 90 mg a pro skupinu pacientů se 
sníženou funkcí ledvin, definovanou jako clearence kreatininu < 60 ml/min v indikaci 
prevence aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem. Jedná se 
tedy o zcela jinou skupinu a argumentace dopadem na rozpočet v této indikaci je zcela 
nepřiléhavá k dopadu v tomto správním řízení, kde se hodnotí použití u pacientů 
s anamnézou infarktu myokardu (IM) a s vysokým rizikem aterotrombotických příhod. 
 
Totéž platí pro další zvolené případy NOAC. 
 
Ve správním řízení SUKLS39409/2013 byla dosažena úspora, tedy nikoliv navýšení dopadu 
jako v tomto správním řízení. Posuzovanou indikací byla prevence cévní mozkové příhody 
a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním 
nebo více rizikovými faktory. K úspoře došlo na podkladě zjištěných cenových referencí 
a snížením konečné výše úhrady. Nadto v uvedeném správním řízení Ústav uvedl, že ‚Ústav 
nestanovuje předmětnému léčivému přípravku vyšší úhradu ani méně omezující podmínky 
úhrady než platí pro v zásadě terapeuticky zaměnitelné přípravky, kterým již byly výše 
a podmínky úhrady stanoveny‘. 
 
Ve správním řízení SUKLS55153/2012 bylo rozšíření podmínek úhrady žádáno v indikaci 
prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů 
s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory (tedy ve stejné indikaci jako 
v předchozím případě). Zde sice také došlo ke snížení úhrady vlivem cenových referencí 
posuzovaných přípravků, ale dopad Ústav zhodnotil jinak. Uvedl, že ‚Předpokládaný dopad 
na rozpočet v indikaci prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace 
u rizikových dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní při kontraindikaci warfarinu je dle 
uvedené analýzy ve výši cca 40,70 mil. Kč ročně v prvním roce až 203,70 mil. Kč ročně 
v pátém roce po uvedení předmětného léčivého přípravku na trh. Uvedený odhad vychází 
z 5% penetrace rivaroxabanu v prvním roce (cca 2 tis. léčených pacientů) až 21% penetrace 
rivaroxabanu v pátém roce (cca 10 tis. léčených pacientů)‘. Srovnání dopadu na rozpočet 
s jinými správními řízeními v tomto řízení nebylo provedeno. 
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I ve správním řízení SUKLS165923/2011 Ústav posuzoval indikaci prevence cévní mozkové 
příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo 
více následujícími rizikovými faktory a i zde dospěl k podobnému dopadu na rozpočet. 
 
K posledním dvěma řízením je však nutno připomenout, že dopad na rozpočet byl zpracován 
tak, že žadatel předkládal dopad na rozpočet tak, jako by jeho přípravek byl na trhu v dané 
indikaci jediný a měl tak penetraci na celý trh bez konkurenčního přípravku. Výše uvedení 
účastníci řízení neuváděli, že dopad z obou, resp. všech tří správních řízení je nutno sčítat.“ 
 
Odvolateli se z uvedených příkladů správních řízení jeví zřejmým, že Ústav při hodnocení 
dopadu na rozpočet uvedl naprosto nesrovnatelné příklady a na jejich základě nesprávně 
posoudil dopad jako akceptovatelný. Ústav se dle odvolatele nedostatečně vypořádal 
s námitkou, že penetrace v reálné praxi bude (i s ohledem na vyjádření odborné společnosti) 
vyšší, a že tudíž i celkový dopad na rozpočet bude vyšší. Ve vypořádání námitky k výši 
dopadu na rozpočet Ústav podle odvolatele neuvedl srovnatelné indikace, u kterých 
o rozšíření již rozhodl, nýbrž srovnal NOAC a předmětný léčivý přípravek (v jiné síle) 
v naprosto odlišných indikacích. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav řádně nezhodnotil dopad na rozpočet a použil v tomto 
případě pro srovnání nákladů zcela jiné indikace u zcela jiné populace pacientů, než je 
hodnocená indikace v tomto správním řízení. Odvolatel má za to, že nebylo provedeno 
náležité zdůvodnění očekávaného dopadu na rozpočet pro předmětný léčivý přípravek v síle 
60 mg. 
 
Se zřetelem k výše uvedenému odvolatel trvá na svém přesvědčení, že Ústav náležitě 
nezhodnotil dopad na rozpočet a stanovil výši a podmínky úhrady nezákonně, neboť 
neposoudil klinickou a nákladovou efektivitu, což mu ukládá zákon o veřejném zdravotním 
pojištění. Nadto Ústav rozšířil podmínky úhrady, aniž by se věnoval dalšímu možnému 
navýšení nákladů ze zdravotního pojištění. 
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele uvádí následující. 
 
Nejprve odvolací orgán obecně ozřejmí, jak se vyvíjela situace výší a podmínek úhrady 
předmětného přípravku (BRILIQUE 60 MG). 
 
Co se týče výše a podmínek základní úhrady referenční skupiny č. 13/1, nedošlo k žádné 
změně (2,2143 Kč/ODTD). V úrovni základní úhrady referenční skupiny č. 13/1 tak má 
předmětný přípravek i nadále stanovenu úhradu za balení ve výši 41,33 Kč, a to 
s následujícími podmínkami úhrady: 
 
„P: Přípravek, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci 
aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (tj. nestabilní 
anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu nebo infarktem myokardu 
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s elevací ST segmentu), včetně pacientů léčených medikamentózně, a pacientů, kteří byli 
ošetřeni perkutánní koronární intervenci nebo po koronárním arteriálním bypassu.  
Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky 
indikováno.“ 
 
Tato výše a tyto podmínky úhrady (vztahující se k základní úhradě 2,2143 Kč/ODTD 
referenční skupiny č. 13/1) byly pro předmětný přípravek dříve stanoveny rozhodnutím 
Ústavu ze dne 21. 8. 2017 ve správním řízení sp. zn. SUKLS133633/2017 (dále jen 
„předcházející rozhodnutí Ústavu“). Předcházející rozhodnutí Ústavu je přitom součástí 
předmětné spisové dokumentace, do které bylo vloženo dne 5. 2. 2019 pod 
č. j. sukl30790/2019. Lze dodat, že základní úhrada referenční skupiny č. 13/1 byla ve výši 
2,2143 Kč/ODTD dříve stanovena rozhodnutím Ústavu ze dne 30. 9. 2013 v revizním 
správním řízení sp. zn. SUKLS265133/2012, přičemž toto revizní rozhodnutí bylo do 
předmětné spisové dokumentace vloženo dne 5. 2. 2019 pod č. j. sukl30790/2019 (dále jen 
„revizní rozhodnutí“). 
 
V rámci revizního rozhodnutí se přitom nepočítalo se sílou ticagreloru 60 mg (tj. silou 
předmětného přípravku – BRILIQUE 60 MG), nýbrž jen se sílou 90 mg této léčivé látky (viz 
např. str. 167 revizního rozhodnutí). To je ostatně logické, neboť např. k datu vydání 
revizního rozhodnutí (tj. ke dni 30. 9. 2013) nefiguroval ve veřejném seznamu cen a úhrad 
žádný přípravek s obsahem ticagreloru v síle 60 mg, nýbrž jen v síle 90 mg (BRILIQUE 90 
MG). Příslušný veřejný seznam je dostupný pod odkazem http://www.sukl.cz/file/75593_1_1. 
Předcházející rozhodnutí Ústavu tak bylo prvním rozhodnutím Ústavu, které se zabývalo 
sílou 60 mg léčivé látky ticagrelor. 
 
V části stanovení výší a podmínek úhrady za balení předmětného přípravku v úrovni 
základní úhrady referenční skupiny č. 13/1 (výrok č. 1a) již nabylo napadené rozhodnutí 
právní moci. 
 
Předmětný léčivý přípravek má prostřednictvím výroku č. 1b napadeného rozhodnutí nově 
(oproti předcházejícímu rozhodnutí Ústavu) stanovenu výši a podmínky jedné další úhrady 
zvýšené (dále jen „zvýšená úhrada“). V této úrovni tak má předmětný přípravek nově 
stanovenu úhradu za balení ve výši 1250,59 Kč (tj. asi 30krát vyšší úhrada oproti základní 
úrovni 41,33 Kč/balení), a to s následujícími podmínkami zvýšené úhrady: 
 
V  
L/ INT, KAR  
P: Ticagrelor 60 mg podávaný v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen u pacientů 
s anamnézou infarktu myokardu a s vysokým rizikem aterotrombotických příhod. Léčbu lze 
zahájit maximálně dva roky od akutní příhody, léčba trvá nejvýše 3 roky od jejího zahájení. 
Pacient s vysokým rizikem aterotrombotických příhod je definován věkem 50 let a více 
a musí splňovat alespoň jedno z následujících dodatečných vysoce rizikových faktorů: 
• Věk nad 65 let 
• Diabetes mellitus vyžadující farmakoterapii 

http://www.sukl.cz/file/75593_1_1
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• Další infarkt myokardu v anamnéze 
• Vícečetné postižení koronárních tepen 
• Chronická renální dysfunkce definovaná clearance kreatininu pod 60 ml/min.“ 
 
Po obecném ozřejmění, jak se vyvíjela situace výší a podmínek úhrady předmětného 
přípravku (BRILIQUE 60 MG), již přistoupí odvolací orgán k vypořádávání argumentů 
odvolatele. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že dne 20. 2. 2019 zaslal nesouhlasné vyjádření 
k hodnocení Ústavu, přičemž nesouhlasil se stanovenou výší a podmínkami další zvýšené 
úhrady předmětného léčivého přípravku z důvodu nedostatečného zhodnocení nákladové 
efektivity, když Ústav uvádí, že léčba předmětným přípravkem v posuzované indikaci je 
nákladově efektivní – ICER po zohlednění aktuálně navrhované úhrady uvádí Ústav ve výši 
592 315 Kč/QALY – a dále Ústav konstatuje, že při 50% penetraci očekává dopad 
na rozpočet od 17,7 do 72,6 mil. Kč v prvním až pátém roce, avšak v hodnocení není blíže 
popsáno, proč žadatel zvolil právě 50% penetraci, když z hodnocení přínosu vyplývá 
signifikantní snížení rizika aterotrombotických příhod u pacientů s IM (infarktem myokardu) 
v anamnéze, a že v návaznosti na to odvolatel postrádá vyjádření, proč žadatel uvažuje, že 
se posuzovanou intervencí bude léčit jen polovina vhodných pacientů, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Nejprve k tomu odvolací orgán upřesňuje, že rozmezí dopadu do rozpočtu od 17,7 
do 72,6 mil. Kč nebylo předloženo žadatelem, nýbrž bylo prezentováno Ústavem, a to po 
korekci právě ze strany Ústavu, která byla provedena z důvodu přiznání nižší výše zvýšené 
úhrady, než která byla žadatelem požadována – zvýšená úhrada byla požadována konkrétně 
ve výši 1336,54 Kč/balení (viz obsah žádosti), reálně však napadeným rozhodnutím byla 
stanovena jen ve výši 1250,59 Kč/balení (viz výrok č. 1b napadeného rozhodnutí). 
Při požadované výši zvýšené úhrady byl žadatelem kalkulovaný odhad dopadu do rozpočtu 
vyšší, a to konkrétně od 18,9 do 77,4 mil. Kč, přičemž tato okolnost je zřejmá například 
ze strany 28 hodnotící zprávy, str. 31 napadeného rozhodnutí či přímo z žadatelem 
doloženého farmakoekonomického hodnocení, které bylo do předmětné spisové 
dokumentace vloženo pod názvem dokumentu „PRILOHA 4 Brilique_60_CUA_BIA_2017-12-
28_FN.PDF“ spolu s žádostí dne 29. 12. 2017 pod č. j. sukl485/2018 (dále jen jako 
„farmakoekonomické hodnocení“). Podklad farmakoekonomické hodnocení přitom sestává 
z analýzy nákladové efektivity (resp. analýzy užitečnosti nákladů) a analýzy dopadu 
do rozpočtu. Právě v rámci analýzy dopadu do rozpočtu byl žadatelem formulován odhad 
dopadu v rozmezí od 18,9 do 77,4 mil. Kč, což je zřejmé např. z přehledové tabulky pro 
základní scénář analýzy dopadu do rozpočtu ze strany 37 farmakoekonomického hodnocení. 
 
Dále k tomu odvolací orgán upřesňuje, že ani výše uvedený ICER 592 315 Kč/QALY nebyl 
předložen žadatelem, nýbrž byl prezentován Ústavem, a to v zásadě ze stejných důvodů 
jako u dopadu do rozpočtu (viz např. str. 26 hodnotící zprávy či str. 29 napadeného 
rozhodnutí). Žadatel ve farmakoekonomickém hodnocení v rámci analýzy nákladové 
efektivity (resp. analýzy užitečnosti nákladů) konkrétně prezentoval ICER 629 252 Kč/QALY, 
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což je zřejmé např. ze str. 26 farmakoekonomického hodnocení, kde je uvedena přehledová 
tabulka k základnímu scénáři analýzy nákladové efektivity. 
 
Byť zde odvolatel zmiňuje konkrétní výši ICER, který je výstupem analýzy nákladové 
efektivity (resp. analýzy užitečnosti nákladů), má odvolací orgán za to, že odvolatel cílí svoji 
argumentaci na parametr 50% penetrace na trhu, který byl aplikován v rámci analýzy dopadu 
do rozpočtu. Odvolací orgán se proto nebude dopodrobna zabývat otázkou ICER. 
 
Dne 20. 2. 2019 bylo do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl46466/2019 vloženo 
vyjádření odvolatele ze stejného dne. Odvolatel tímto vyjádřením konkrétně reagoval 
na hodnotící zprávu Ústavu ze dne 5. 2. 2019, která byla do předmětné spisové 
dokumentace vložena stejného dne pod č. j. sukl30827/2019 (dále jen jako „hodnotící 
zpráva“). Odvolatel ve vyjádření mimo jiného poukázal na stranu 29 hodnotící zprávy, 
přičemž na této straně hodnotící zprávy bylo k penetraci na trh Ústavem konkrétně uvedeno, 
že „Penetraci léčivého přípravku BRILIQUE 60MG na trh žadatel odhadl na 50-80 % 
v prvním až pátém roce. Ústav míru penetrace resp. odhadovaný počet skutečně léčených 
pacientů s ohledem charakter onemocnění a potenciál hodnocené intervence považuje 
za akceptovatelný a očekávatelný“.  
 
Odvolatel pak ve svém vyjádření ze dne 20. 2. 2019 k otázce penetrace na trh konkrétně 
uvedl, že „Ústav dále hodnotí dopad do rozpočtu a konstatuje, že při 50 % penetraci očekává 
dopad na rozpočet od 17,7 do 72,6 mil. Kč v prvním až pátém roce (str. 29). Míra penetrace 
zvolená držitelem byla Ústavem akceptována, Ústav uvádí, že penetrace má dle analýzy 
senzitivity zásadní vliv na dopad na rozpočet. Přesto není v hodnocení blíže popsáno, proč 
žadatel zvolil právě 50 % penetraci, když z hodnocení přínosu vyplývá signifikantní snížení 
rizika aterotrombotických příhod u pacientů s IM v anamnéze. S ohledem na uvedené 
postrádáme vyjádření, proč držitel uvažuje, že se posuzovanou intervencí bude léčit jen 
polovina vhodných pacientů. To má vliv na výši dopadu na rozpočet a jeho hodnocení“.  
 
S připomínkou odvolatele stran 50% penetrace na trh se pak Ústav vypořádal na straně 6 
napadeného rozhodnutí, přičemž konkrétně uvedl, že „Ústav dále uvádí, že v analýze 
dopadu na rozpočet byla míra penetrace v 1. až 5. roce zvolena takto: 50 %, 60 %, 70 %, 
75 % a 80 %, není tedy pravdou, že byla uvažována léčba pouze poloviny vhodných 
pacientů. V současné době existuje v prevenci aterotrombotických příhod u cílové populace 
pacientů s anamnézou IM hrazená terapie kyselinou acetylsalicylovou. Vzhledem k existenci 
terapeutické alternativy Ústav akceptoval uvažovanou míru penetrace ve výši 50 % v 1. roce 
po rozšíření podmínek úhrady, neboť lze předpokládat postupné zavedení hodnocené 
intervence do klinické praxe, přičemž je velmi nepravděpodobné, že by již v 1. roce došlo ke 
100 % penetraci. Celková penetrace může být zásadně ovlivněna compliance pacientů 
s prodlouženou léčbou DAPT, rizikem krvácivých komplikací a zhodnocením rizika 
aterotrombotických příhod. V 5. roce je uvažována 80 % penetrace předmětného přípravku, 
tedy je předpokládáno, že předmětný přípravek s ohledem na svůj potenciál bude používán 
v posuzované indikaci majoritně. Žadatel rovněž předložil alternativní scénář, ve kterém je 
uvažována 100 % penetrace na trh od 1. roku. Dopad na rozpočet by byl poté ve výši 37,7–
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102,9 mil. Kč v 1. – 5. roce vs. 17,7–72,6 mil. Kč při uvažované 50 % – 80 % penetraci 
v základním scénáři. Ústav dále konstatuje, že výše dopadu na rozpočet při uvažované 
100% penetraci by nezměnila závěr Ústavu o akceptovatelnosti dopadu na rozpočet, neboť 
ve správních řízeních sp. zn. SUKLS55153/2012 (XARELTO) a sp. zn. SUKLS165923/2011 
(PRADAXA) akceptoval dopady na rozpočet vyšší než v předmětném správním řízení, viz. 
níže“. 
 
K tomu odvolací orgán upřesňuje, že v základním scénáři analýzy dopadu do rozpočtu 
žadatel vskutku uvažoval v prvém roce hrazení předmětného přípravku 50% penetraci na trh 
(s dopadem na rozpočet 18,9 mil. Kč/rok), v druhém roce hrazení předmětného přípravku 
60% penetraci na trh (s dopadem na rozpočet 39,5 mil. Kč/rok), ve třetím roce hrazení 
předmětného přípravku 70% penetraci na trh (s dopadem na rozpočet 62,1 mil. Kč/rok), 
ve čtvrtém roce hrazení předmětného přípravku 75% penetraci na trh (s dopadem na 
rozpočet 70,6 mil. Kč/rok) a v pátém roce hrazení předmětného přípravku 80% penetraci na 
trh (s dopadem na rozpočet 77,4 mil. Kč/rok). Tyto okolnosti jsou zřejmé např. ze strany 31 
farmakoekonomické analýzy, strany 28 hodnotící zprávy či str. 31 napadeného rozhodnutí. 
 
Dále k tomu odvolací orgán upřesňuje, že v rámci analýzy senzitivity (jako alternativní 
scénář) pro analýzu dopadu do rozpočtu žadatel vskutku uvažoval i 100% penetraci na trh, 
kdy pro první rok tak uvažoval dopad 37 732 027 Kč/rok, pro druhý rok uvažoval 71 374 517 
Kč/rok, pro třetí rok uvažoval 102 441 191 Kč/rok, pro čtvrtý rok uvažoval 102 709 133 Kč/rok 
a pro pátý rok uvažoval 102 944 712 Kč/rok. Tato okolnost je zřejmá ze strany 38 
farmakoekonomické analýzy. 
 
Nakonec k tomu odvolací orgán upřesňuje, že ve farmakoekonomickém hodnocení je 
žadatelem zvolená míra penetrace na trh v rámci základního scénáře analýzy dopadu 
do rozpočtu toliko a bez dalšího odůvodněna na straně 32 tak, že „Tržní podíl pacientů je 
odhadnut na 50 % až 80 % v jednotlivých letech analýzy“. Ústav takovou míru penetrace 
nicméně akceptoval, a to s ohledem na charakter onemocnění, potenciál hodnocené 
intervence a s ohledem na existenci alternativy spočívající v podávání samotné kyseliny 
acetylsalicylové. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti se tak bude odvolací orgán zabývat tím, zda lze na 
základě charakteru onemocnění, potenciálu hodnocené intervence a vzhledem k existenci 
alternativy spočívající v podávání samotné kyseliny acetylsalicylové vskutku očekávat 50% 
až 80% penetraci předmětného přípravku na trh při jeho klinickém využití v rámci zvýšené 
úhrady pro základní scénář analýzy dopadu do rozpočtu. 
 
K charakteru onemocnění uvádí odvolací orgán následující. 
 
Onemocnění, pro které je předmětný léčivý přípravek ve zvýšené úhradě hrazen a kterým se 
Ústav na několika místech napadeného rozhodnutí zabýval (např. na straně 13 napadeného 
rozhodnutí), představuje stav pacienta po infarktu/infarktech myokardu s vysokým rizikem 
aterotrombotických příhod. Pouhý charakter onemocnění však dle názoru odvolacího orgánu 
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ještě sám o sobě neznačí nic o tom, že by měla být penetrace přípravku ve zvýšené úhradě 
na český trh v prvním až pátém roce 50% až 80%. Na základě charakteru onemocnění 
odvolací orgán bez dalšího neseznal, proč by měla být penetrace předmětného přípravku 
na tuzemský trh 50% až 80% v prvním až pátém roce při jeho klinickém využití ve zvýšené 
úhradě pro základní scénář analýzy dopadu do rozpočtu. 
 
K potenciálu hodnocené intervence (čili předmětného přípravku) uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Předmětný přípravek lze (v úrovni základní úhrady) hradit až po dvanáct měsíců 
např. v souvislosti s infarktem myokardu. Kromě toho jej lze (v úrovni zvýšené úhrady) hradit 
až tři roky pro některé pacienty v souvislosti s infarktem myokardu. Při bližším zkoumání 
potenciálu předmětného přípravku v systému úhrad pak odvolací orgán zjistil, že zde 
není zakotvena zřetelná hranice mezi hrazeným klinickým využitím předmětného 
přípravku v úrovni základní úhrady a v úrovni zvýšené úhrady. Rozdíl co do výše 
stanovené úhrady mezi oběma úrovněmi je přitom mnohonásobný. 
 
V zásadě se zde jedná o to, že z napadeného rozhodnutí je zjevná určitá kontinuita podávání 
předmětného přípravku. Nejprve je možno předmětný přípravek, obdobně jako i jiné 
přípravky z referenční skupiny č. 13/1, podávat (a v úrovni základní úhrady hradit) 
v souvislosti s akutním koronárním syndromem. Někteří z těchto pacientů pak mají později 
možnost v terapii předmětným přípravkem pokračovat (a mít jej hrazený v úrovni zvýšené 
úhrady), to však bez zřetelného vymezení okamžiku ve stanovených podmínkách zvýšené 
úhrady, kdy má k takovému pokračování dojít (kdy má započít). 
 
Možnost až dvanáctiměsíčního hrazeného klinického využití předmětného přípravku (v síle 
60 MG) v úrovni základní úhrady např. u pacientů s infarktem myokardu (nekrózou části 
srdečního svalu vzniklou na základě poruchy koronární perfúze) byla dána předcházejícím 
rozhodnutím Ústavu (nabylo právní moci dne 12. 9. 2017) a následně byla potvrzena též 
v napadeném rozhodnutí výrokem č. 1a (v této části nabylo napadené rozhodnutí právní 
moci dne 16. 4. 2019). Předmětný léčivý přípravek (v síle 60 MG) tak lze podle jeho 
pravomocných podmínek úhrady začít hradit v úrovni základní úhrady u pacientů 
s infarktem myokardu a v této úhradě v úrovni základní úhrady lze dále pokračovat po 
dobu např. pěti, deseti či dvanácti měsíců (ne však déle jak 12 měsíců). Obdobně to 
platí i pro jiné léčivé přípravky z referenční skupiny č. 13/1 (např. přípravky EFIENT 
s obsahem léčivé látky prasugrel – viz revizní rozhodnutí). O obdobné situaci u jiných 
přípravků z referenční skupiny č. 13/1 ostatně svědčí i argumentace Ústavu, když například 
na straně 12 napadeného rozhodnutí Ústav uvedl, že „Ústav toto posouzení (zaměnitelnost 
klopidogrelu, prasugrelu a ticagreloru) zachoval také v tomto správním řízení, 
sp. zn. SUKLS485/2018, neboť dle výše uvedeného posouzení shromážděných důkazů 
se účinnost, bezpečnost ani klinické použití předmětných léčivých přípravků oproti 
předchozí hloubkové revizi, sp. zn. SUKLS265133/2012 nezměnili (sic)“. 
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Odvolací orgán ověřil, že předmětný léčivý přípravek (v síle 60 MG) je podle svého souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) registrován pro klinické využití v terapii pacientů 
s akutním koronárním syndromem (čili např. s infarktem myokardu). SPC předmětného 
přípravku přitom bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 5. 2. 2019 pod 
č. j. sukl30790/2019. Pro úplnost odvolací orgán dodává, že předmětný přípravek sdílí své 
SPC i s nepředmětným přípravkem BRILIQUE 90 MG (čili s přípravkem s léčivou látkou 
ticagrelor v síle 90 MG), který je pro klinické využití v terapii pacientů s akutním koronárním 
syndromem také registrován (také to má uvedeno ve své části SPC jako terapeutickou 
indikaci). Odvolací orgán sice identifikoval určité nesrovnalosti stran dávkování předmětného 
přípravku (v síle 60 MG) při jeho registrovaném klinickém využití v terapii pacientů s akutním 
koronárním syndromem, jelikož SPC předmětného přípravku neuvádí žádné pokyny stran 
jeho dávkování v této indikaci (dávkování tablet o síle 60 MG v této indikaci), nicméně to 
nemění nic na situaci, že předmětný přípravek je pro toto klinické využití registrován (má to 
uvedeno v SPC jako terapeutickou indikaci) a pro takové klinické využití mu byla opakovaně 
přiznána úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění v úrovni základní úhrady (viz 
jeho pravomocné podmínky úhrady v úrovni základní úhrady). 
 
Možnost až 36timěsíčního hrazeného klinického využití předmětného přípravku (v síle 
60 MG) v úrovni zvýšené úhrady u některých pacientů po prodělaném infarktu myokardu je 
nově stanovena napadeným rozhodnutím (výrok č. 1b). Stanovené podmínky zvýšené 
úhrady předmětného přípravku však nespecifikují okamžik, od kdy přesně lze 
zvýšenou úhradu čerpat, což se jeví jako zásadní problém stran řešení otázky 
oddělitelnosti hrazeného klinického využití předmětného přípravku v úrovni základní 
a zvýšené úhrady. Stanovené podmínky zvýšené úhrady předmětného přípravku totiž 
nevylučují (resp. fakticky umožňují) eventualitu zahájit jeho zvýšené hrazení v době 
kratší než 12 měsíců od prodělání infarktu myokardu. Kupříkladu, je-li po celou dobu od 
příhody infarktu myokardu vedena terapie s předmětným přípravkem v síle 60 MG (pro 
možnost takového klinického využití má totiž předmětný přípravek stanoveny podmínky 
úhrady), není zde jeho podmínkami úhrady dáno, v jaký konkrétní okamžik lze již přejít 
z hrazení v úrovni základní úhrady na úroveň zvýšené úhrady. Podle podmínek úhrady tak 
lze na zvýšenou úhradu přejít dříve než po uplynutí 12 měsíců od prodělání infarktu 
myokardu. 
 
Odvolací orgán připomíná, že podle § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav 
stanoví léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše 
a podmínek úhrady odpovídající základní úhradě referenční skupiny i jednu další úhradu 
zvýšenou tam, kde je tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, 
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro 
vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů. Pro stanovení zvýšené úhrady se 
použijí ustanovení pro stanovení úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely obdobně“. Z § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. tedy vyplývá, že zvýšená úhrada se 
stanovuje vedle (čili mimo rozsah) výše a podmínek úhrady odpovídající základní úhradě. 
Vzhledem k výše uvedenému problému s oddělitelností stanovených podmínek 
úhrady předmětného přípravku v rovině základní a zvýšené úhrady je tak nutno 



 

 

Str. 15 z 17 

 

shledat postup Ústavu stran stanovení výše a podmínek zvýšené úhrady předmětného 
přípravku jako nesouladný s § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Pro úplnost k tomu odvolací orgán dodává, že pro klinické využití předmětného přípravku 
(v síle 60 MG) v úrovni zvýšené úhrady v době před uplynutím 12 měsíců od prodělání 
infarktu myokardu (což umožňují jeho podmínky zvýšené úhrady) nebylo 
v předmětném správním řízení žadatelem předloženo a Ústavem posouzeno žádné 
hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění. 
Bez toho ovšem nelze mít za prokázané např. splnění dílčí podmínky účelné terapeutické 
intervence „zachování nákladové efektivity“ (viz § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.) pro 
takové klinické využití předmětného přípravku ve zvýšené úhradě. Kupříkladu, náklady (co 
do stanovených výší úhrad) na přípravek s obsahem prasugrelu (léčivý přípravek EFIENT) 
u pojištěnce v desátém měsíci po prodělání infarktu myokardu mohou být několikanásobně 
(třeba dvacetinásobně) nižší oproti možnosti zvýšených nákladů na předmětný přípravek 
u téhož pojištěnce ve stejné době. V té době totiž např. na jeden den terapie přípravkem 
EFIENT 10MG TBL FLM 28 (tj. na jednu jeho tabletu o síle 10 mg) připadá, v úrovni základní 
úhrady, částka asi 2,21 Kč (viz str. 169 revizního rozhodnutí). Na jeden den terapie 
předmětným přípravkem (tj. na 2 jeho tablety) připadá při stanovené úhradě (v úrovni 
zvýšené úhrady) částka asi 44,66 Kč (viz str. 24 napadeného rozhodnutí). Bez dalšího tak 
nelze zvýšenou úhradu předmětného přípravku, kterou lze díky neurčitému vymezení 
začátku hrazení v podmínkách zvýšené úhrady čerpat dříve než 12 měsíců po prodělání 
infarktu myokardu, považovat za vhodně stanovenou. Tato skutečnost v očích odvolacího 
orgánu rovněž svědčí o stavu nesouladném s § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán dodává, že sice nelze vyloučit situaci, že žadatel i Ústav směřovali své úvahy 
stran hrazení předmětného přípravku ve zvýšené úhradě toliko jen na jeho klinické využití po 
uplynutí minimálně dvanácti měsíců od akutního infarktu myokardu (čili po uplynutí 
maximální možné doby hrazení přípravků z referenční skupiny č. 13/1 v úrovni jejich základní 
úhrady), to se však bohužel nijak nepromítlo do znění stanovených podmínek zvýšené 
úhrady předmětného přípravku. Vzhledem k tomu, že odvolací orgán nemůže stanovené 
podmínky zvýšené úhrady předmětného přípravku (jimiž se stanovuje zdravotním 
pojišťovnám povinnost hradit předmětný přípravek v určitém rozsahu) v rámci odvolacího 
řízení měnit (srovnej s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu), nemůže odvolací orgán tuto 
vadu napadeného rozhodnutí ze své úřední činnosti ani nyní nijak zhojit. 
 
Na základě bližšího zkoumání potenciálu předmětného přípravku odvolací orgán 
seznal nesoulad odvoláním napadené části napadeného rozhodnutí s platnými 
právními předpisy, pročež je nutno napadené rozhodnutí v této části zrušit a vrátit věc 
Ústavu k novému projednání. V rámci nového projednání věci se bude Ústav 
podrobněji zabývat otázkou oddělitelnosti podmínek úhrady předmětného přípravku 
a nepřipustí stanovení takových podmínek zvýšené úhrady předmětného přípravku, 
které umožňují překryv s úhradou předmětného přípravku v úrovni základní úhrady. 
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Kromě toho odvolací orgán Ústavu doporučuje, aby se Ústav během dalšího projednávání 
věci podrobněji zabýval otázkou vhodnosti stanovení zvýšené úhrady s přihlédnutím 
ke skokovému zvýšení úhrady, kdy jeden pojištěnec v určitý okamžik čerpá ze zdravotního 
pojištění co do stanovené výše úhrady předmětného přípravku určitou částku (v úrovni 
základní úhrady), a aniž by se nějak výrazně změnil jeho zdravotní stav, začne rázem co do 
stanovené výše úhrady předmětného přípravku čerpat částku až třicetinásobně vyšší 
(v úrovni zvýšené úhrady). Řešení této otázky bude samozřejmě do značné míry záviset 
na tom, jak se vyvine situace stran konkrétní podoby výše a podmínek zvýšené úhrady 
předmětného přípravku v dalším průběhu předmětného správního řízení. Odvolací orgán zde 
proto Ústav k žádnému konkrétnímu řešení této otázky nezavazuje. 
 
K existenci alternativy spočívající v podávání samotné kyseliny acetylsalicylové uvádí 
odvolací orgán následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, podmínky zvýšené úhrady nejsou co do určení okamžiku 
počátku zvýšeného hrazení dostatečně určité. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky fakticky 
umožňují zvýšené hrazení dříve než 12 měsíců po prodělání infarktu myokardu, není zde 
namístě jako alternativu označovat pouze přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, 
neboť v takové situaci ji může představovat třeba i přípravek EFIENT (viz výše). Nicméně, 
i kdyby byly podmínky zvýšené úhrady dostatečně určité co do okamžiku zahájení 
zvýšeného hrazení a alternativou by přitom bylo pouze samostatné podávání přípravků 
s obsahem kyseliny acetylsalicylové (což zde nicméně tvrdit nelze), ani tak by odvolacímu 
orgánu nebylo bez dalšího jasné, jak by takový stav měl korelovat s konkrétně nastavenou 
úrovní (50 % až 80 %) penetrace předmětného přípravku na tuzemský trh ve zvýšené 
úhradě pro základní scénář analýzy dopadu do rozpočtu. Jak bylo uvedeno výše, odvolací 
orgán v tomto ohledu shledává napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným. 
 
Odvolací orgán tak shrnuje, že vzhledem k charakteru onemocnění, potenciálu hodnocené 
intervence a s ohledem na existenci alternativy spočívající v podávání samotné kyseliny 
acetylsalicylové se odvolacímu orgánu nepodařilo přezkoumat, proč byl tržní podíl pacientů 
odhadnut právě na 50 % až 80 % v jednotlivých letech analýzy dopadu do rozpočtu. 
 
Lze tedy uzavřít, že vytýká-li odvolatel Ústavu, že jeho námitky do 50% penetrace 
na trhu nebyly Ústavem dostatečně vypořádány, musí mu odvolací orgán v tomto 
ohledu přisvědčit. Do jaké míry má však tato vada v postupu Ústavu vliv na zákonnost 
napadeného rozhodnutí, není v tuto chvíli zcela jasné, jelikož napadené rozhodnutí trpí 
i jinými vadami, které způsobují jeho nesoulad s platnými právními předpisy a pro 
které je nutno odvoláním napadenou část napadeného rozhodnutí zrušit. 
 
Podle § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „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“. 
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Vzhledem k tomu, že odvolací orgán napadené rozhodnutí v části výroku č. 1b ruší pro 
nesoulad s platnými právními předpisy, není v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 
Sb. vázán důvody odvolání a dalšími námitkami odvolatele se nezabývá. 
 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
 

P o u č e n í :  
 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
 

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
pověřena řízením odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 

 


		2021-06-11T07:14:05+0000
	Not specified




