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R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 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,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Menarini International Operations Luxembourg S.A. 
se sídlem Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, IČ: 71334 
zastoupena: Dr. Marek Lipovský, sídlem Hájecká 454, 273 53 Hostouň u Prahy,  
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., se sídlem Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, 
IČ: 71334, zastoupeného Dr. Markem Lipovským, sídlem Hájecká 454, 273 53 Hostouň 
u Prahy (dále také jen „odvolatel“) 
 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 9. 12. 2020, 
č. j. sukl311762/2020, sp. zn. SUKLS306022/2020 (dále také jen „napadené usnesení“), 
vydanému v řízení o změně maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního 
pojištění léčivého přípravku: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
0208440 ADENURIC 80MG TBL FLM 84 II 

 
(dále také jen „předmětný přípravek“) 
 

t a k t o: 
 

podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené usnesení  ruší 
a řízení o něm se zastavuje.  

 
 

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 3. 12. 2020 obdržel Ústav žádost Dr. Marka Lipovského, sídlem Hájecká 454, 273 53 
Hostouň u Prahy, zastupujícího na základě plné moci držitele rozhodnutí o registraci 
předmětného přípravku, společnost Menarini International Operations Luxembourg S.A., 
se sídlem Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, IČ: 71334 
(dále také jen „Menarini International“), o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění předmětného léčivého přípravku. Žádost o změnu maximální ceny 
a výše a podmínek úhrady předmětného přípravku přijal Ústav prostřednictvím datové 
schránky společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., IČ: 27871533, 
Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Berlin-Chemie/A.Menarini“).  
 
Dne 7. 12. 2020 bylo do spisu doručeno pod ev. č. 314810/20-sukl písemné podání nazvané 
„Potvrzení podání ze dne 3. 12. 2020“, kterým pan Dr. Marek Lipovský potvrdil podle 
§ 37 odst. 4 správního řádu podání učiněné pomocí jiných technických prostředků dne 
3. 12. 2020. 
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Ústav vydal ve 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 9. 12. 2020 
napadené usnesení: 
 
1.  
kterým na základě ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu společnosti: 
 
Menarini International Operations Luxembourg S.A., IČ: B71334, Avenue de la Gare 1, L-
1611 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství 
Zastoupena: Marek Lipovský, Hájecká 454, 273 53 Hostouň u Prahy 
 
jako účastníkovi řízení vedeného pod sp. zn. SUKLS306022/2020 stanovuje v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení 
k odstranění nedostatků žádosti spočívající v doplnění podkladů žádosti o změnu maximální 
ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku: 
 
kód SÚKL:   název:    doplněk názvu: 
0208440  ADENURIC   80MG TBL FLM 84 II 
 
způsobem uvedeným ve výzvě sp. zn. SUKLS306022/2020 ze dne 8.12.2020, 
 
2.  
kterým přerušuje v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu toto správní 
řízení vedené pod sp. zn. SUKLS306022/2020 do dne odstranění vad žádosti, nejdéle však 
do uplynutí lhůty stanovené ve výroku 1. 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel, jakožto držitel rozhodnutí o registraci předmětného přípravku, o němž je řízení 
vedeno, podal dne 28. 12. 2020 proti napadenému usnesení osobně doručením na podatelnu 
Ústavu odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené usnesení v celém 
rozsahu.  
 
Odvolatel namítá, že vzhledem k tomu, že zmocněnec držitele rozhodnutí o registraci, 
Dr. Marek Lipovský, postupoval zcela v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra České 
republiky dostupného na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-
schranky.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d, a své podání ze dne 3. 12. 2020, jež nejprve učinil 
prostřednictvím „cizí“ datové schránky svého zaměstnavatele bez podepsání uznávaným 
elektronickým podpisem, do pěti dnů (konkrétně 7. 12. 2020) písemně potvrdil v souladu s § 37 
odst. 4 správního řádu, má odvolatel za to, že toto podání se tak stalo materiálně perfektním 
a žádost obsažená v podání tak již netrpěla žádnými nedostatky. Nebyl tedy dle názoru 
odvolatele důvod, aby Ústav vydal dne 9. 12. 2020 výzvu k odstranění nedostatku žádosti 
a napadené usnesení o přerušení řízení. 

https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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III. 
 
Ústav ve svém stanovisku k odvolání ze dne 19. 1. 2021 uvedl, že dne 3. 12. 2020 obdržel 
žádost o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění 
předmětného přípravku, kterou posoudil a zjistil, že trpí podstatnými vadami, neboť nemá 
náležitosti stanovené správním řádem.  
 
Žádost o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady předmětného přípravku přijal 
Ústav prostřednictvím datové schránky společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini za držitele 
rozhodnutí o registraci Menarini International. Ústav uvedl, že však nemá ve své evidenci plnou 
moc, kterou by držitel rozhodnutí o registraci Menarini International zmocnil společnost Berlin-
Chemie/A.Menarini k podání žádosti a dalším úkonům týkajícím se uvedeného správního 
řízení. Ústav v době podání žádosti evidoval pouze platnou plnou moc, kterou držitel 
rozhodnutí o registraci zmocnil Dr. Marka Lipovského jako fyzickou osobu k jeho zastupování 
ve věcech cen a úhrad léčivého přípravku ADENURIC. Žádost však nebyla zaslána z datové 
schránky fyzické osoby Dr. Marka Lipovského, ani datovou zprávou opatřenou elektronickým 
podpisem Dr. Marka Lipovského, ani nebyla dodána v listinné podobě s originálním podpisem. 
 
Podání učiněné následně Dr. Markem Lipovským dne 7. 12. 2020 pod ev. č. 314810/20-sukl 
není dle názoru Ústavu potvrzením podání účastníka řízení ve smyslu věty druhé § 37 odst. 4 
správního řádu, neboť podání žádosti společností Berlin-Chemie/A.Menarini dne 3. 12. 2020, 
na základě kterého bylo předmětné správní řízení sp. zn. SUKLS306022/2020 zahájeno, 
nebylo učiněno účastníkem tohoto správního řízení. Společnost Berlin-Chemie/A.Menarini 
není držitelem rozhodnutí o registraci předmětného léčivého přípravku, ani se neprokázala 
plnou mocí, která by ji opravňovala k zastupování držitele rozhodnutí o registraci. Potvrzením 
podání ve smyslu věty druhé § 37 odst. 4 správního řádu je například písemné podání 
doručené do 5 dnů od podání učiněného účastníkem správního řízení formou datové zprávy 
bez elektronického podpisu. Protože bez odstranění těchto nedostatků nebylo možné v řízení 
zahájeném doručením žádosti pokračovat, Ústav vyzval žadatele, držitele rozhodnutí 
o registraci Menarini International, v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu, k odstranění 
nedostatků žádosti tím, že v souladu s § 33 správního řádu předloží plnou moc pro společnost 
Berlin-Chemie/A.Menarini k prokázání jejího zmocnění k zastupování držitele rozhodnutí 
o registraci v předmětném správním řízení. Současně Ústav usnesením přerušil řízení do dne 
odstranění vad žádosti, nejdéle do uplynutí lhůty 30 dnů. 
 

IV. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán se neztotožňuje se závěrem Ústavu, že předmětná žádost o změnu maximální 
ceny a výše a podmínek úhrady předmětného přípravku ze dne 3. 12. 2020, na jejímž základě 
bylo zahájeno předmětné správní řízení sp. zn. SUKLS306022/2020, nebyla podána 
účastníkem předmětného správního řízení, tedy držitelem rozhodnutí o registraci.  
 
Z textu samotné žádosti (konkrétně ze stran 2 a 3) je patrné, že ačkoli byla Ústavu doručena 
prostřednictvím datové schránky společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini, žadatelem je držitel 
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rozhodnutí o registraci Menarini International jednající prostřednictvím zmocněnce Dr. Marka 
Lipovského. Sám Ústav přitom uvádí, že plnou moc, kterou držitel rozhodnutí o registraci 
zmocnil Dr. Marka Lipovského jako fyzickou osobu k jeho zastupování ve věcech cen a úhrad 
léčivého přípravku ADENURIC, vede ve své evidenci. 
 
Pokud jde o otázku možnosti podání žádosti Dr. Markem Lipovským prostřednictvím datové 
schránky společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini, uvádí odvolací orgán, že v odvolatelem 
odkazovaném stanovisku Ministerstva vnitra České republiky k problematice datových 
schránek ve vztahu k činnosti správních orgánů se na straně 50 uvádí následující: 
 
„Podání prostřednictvím datové schránky lze činit pouze jménem jejího držitele. 
Úkon učiněný jinou osobou prostřednictvím „cizí“ datové schránky (např. fyzická osoba učiní 
podání z datové schránky svého zaměstnavatele) nemá právní účinky, které zákon jinak 
dokumentu doručenému prostřednictvím datové schránky přiznává. Tyto úkony však nelze 
považovat automaticky za neúčinné. Bude-li úkon učiněný prostřednictvím datové 
schránky jiného subjektu podepsán uznávaným elektronickým podpisem subjektu činícího 
úkon a splní-li další požadavky právními předpisy na tento úkon kladené, pak bude, byť je 
učiněn prostřednictvím cizí datové schránky, materiálně perfektním. Při absenci uznávaného 
elektronického podpisu podatele je třeba dle našeho názoru postupovat shodně jako v případě 
podání učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického 
podpisu. To znamená, že podání musí být do pěti dnů potvrzeno způsobem uvedeným 
v § 37 odst. 4 věta prvá správního řádu (písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), teprve poté se stane perfektním.“ 
 
Odvolací orgán konstatuje, že odvolatel, tedy konkrétně Dr. Marek Lipovský, postupoval zcela 
v souladu s tímto stanoviskem. Poté, co zaslal Ústavu dne 3. 12. 2020 podání (žádost) 
prostřednictvím datové schránky svého zaměstnavatele, Berlin-Chemie/A.Menarini, bez svého 
uznávaného elektronického podpisu, tuto žádost následně dne 7. 12. 2020 v souladu 
s § 37 odst. 4 správního řádu doplnil Ústavu osobně doručeným podáním „Věc: Potvrzení 
podání ze dne 3. prosince 2020“. 
 
Tento postup shledává odvolací orgán zcela v souladu se zákonem a uvádí, že lze na jeho 
základě zcela jednoznačně konstatovat, že žádost o změnu maximální ceny a výše 
a podmínek úhrady předmětného přípravku byla podána řádně držitelem rozhodnutí 
o registraci, netrpí žádnými vadami a lze na jejím základě bez dalšího vést předmětné správní 
řízení.  
 
Napadené usnesení o přerušení řízení a výzva k odstranění nedostatku žádosti tak byly 
vydány zcela nedůvodně, bez opory ve správním řádu a jako takové je třeba je označit 
za nesprávné a nezákonné. Proto se napadené usnesení v souladu s § 90 odst. 1 písm. a) 
správního řádu ruší a řízení týkající se procesní otázky odstranění nedostatků žádosti se 
zastavuje, neboť po zrušení napadeného usnesení není žádný důvod pro její další řešení. 
 
Odvolací orgán podotýká, že výrok o zastavení řízení se týká výhradně mezitímního 
procesního usnesení o přerušení řízení. Meritorního řízení o žádosti o změnu maximální ceny 
a výše a podmínek úhrady předmětného přípravku se toto rozhodnutí odvolacího orgánu nijak 
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nedotkne ani nijak nebrání dalšímu řízení a následně vydání meritorního rozhodnutí ve věci 
samé. V této problematice odvolací orgán blíže odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu 3 Ads 24/2011 – 43 ze dne 7. 4. 2011). 
 
Závěrem odvolací orgán po studiu spisové dokumentace konstatuje, že je zjevné, že i přes 
důvodnost námitek v podaném odvolání proti napadenému usnesení odvolatel vyhověl 
požadavkům Ústavu a doplnil i požadovanou plnou moc prokazující zmocnění společnosti 
Berlin-Chemie/A.Menarini držitelem rozhodnutí o registraci Menarini International k jednání 
v předmětném správním řízení. Veškeré potenciálně sporné otázky ohledně zastoupení 
odvolatele jsou tak bez dalších pochybností zodpovězeny a Ústav nyní může upřít svou 
pozornost na meritorní rozhodnutí ve věci samé. 
 

V. 
 
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. Zdeňka Pešková 

zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 
a cenové a úhradové regulace 

podepsáno elektronicky 
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