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

Praha 25. června 2021  
Zn.: L41/2019 

K sp. zn.: SUKLS1852/2019 
Č. j.: MZDR 35577/2019-3/CAU 

*MZDRX01993E4* 
MZDRX01993E4 

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., 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 (dále jen „zákon 
č. 378/2007 Sb.“), 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, bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Nestlé Česko s.r.o.,  
se sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 IČO: 45799504 
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r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, 
se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 
Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, 
se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všech společně zastoupených Ing. Marcelou Malinovou, bytem: Polní 331, 
Hostouň (dále jen „odvolatel“), 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 17. 6. 2019, 
č. j. sukl145488/2019, sp. zn. SUKLS1852/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o žádosti o stanovení maximální ceny výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“): 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ: Doplněk názvu:  

0217246 NOVASOURCE GI BALANCE PLUS POR SOL 12X500M 

0217247 NOVASOURCE GI BALANCE PLUS POR SOL 1X500ML 

(dále jen „předmětné potraviny“) 

 

t a k t o: 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výroky č.  2a), 2b), 4a) 
a 4b) napadeného 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. 
 
Dne 3. 1. 2019 obdržel Ústav žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
předmětných potravin, podanou účastníkem řízení, společností Nestlé Česko s.r.o., 
se sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO: 45799504 (dále jen „žadatel“). Tím 
bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. SUKLS1852/2019 (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 
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znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) 
dne 17. 6. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. stanovuje potravině pro zvláštní lékařské účely  
  
kód SÚKL:   název:            doplněk názvu: 
 0217246   NOVASOURCE GI BALANCE PLUS  POR SOL 12X500ML  
  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti 
na ustanovení § 39a odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění maximální 
cenu ve výši 1506,48 Kč.  
  
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 2 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím.  
  
  
2. potravinu pro zvláštní lékařské účely  
  
kód SÚKL:   název:            doplněk názvu:  
0217246   NOVASOURCE GI BALANCE PLUS  POR SOL 12X500ML  
  
2a) zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 
1 zákona o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 108/10 – polymerní 
výživa speciální – diabetická 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 této potravině pro zvláštní lékařské účely stanovuje 
základní úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 988,20 Kč,  
  
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 10 písm. b) a c) zákona o veřejném zdravotním a ustanoveními § 33 odst. 3 a § 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.‘) jí stanovuje 
podmínky základní úhrady ze zdravotního pojištění takto:  
  
E/F16, ONK  
P: Jde o speciální přípravek enterální výživy. Přípravek je určen diabetikům, u nichž použití 
běžných prostředků enterální výživy prokazatelně zhoršuje kompenzaci diabetu. Potraviny 
pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 
600 kcal/den, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí 
k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší 
než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje 
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komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají 
již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek 
představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce.  Potraviny 
pro zvláštní lékařské účely pro částečnou enterální výživu, sipping, vždy při platnosti výše 
uvedených kritérií podvýživy, předepisuje k úhradě lékař – nositel licence F16 nebo onkolog. 
Onkolog zároveň tyto potraviny pro zvláštní lékařské účely předepisuje k úhradě pouze 
v případě časové a místní nedostupnosti nutriční ambulance, maximálně po dobu 4 týdnů 
na základě provedení nutričního screeningu dle dotazníku Pracovní skupiny pro nutriční péči 
České onkologické společnosti (PSNPO) s výsledným skóre 2,3, nebo 4 řádně 
zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci.  Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci.  
  
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 2b) uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím.  
  
2b) 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
11 v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
této potravině pro zvláštní lékařské účely stanovuje jednu další zvýšenou úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 988,20 Kč,   
  
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 10 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 33 odst. 3 a § 34 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje podmínky jedné 
další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění takto:  
  
V 
E/F16 
P2: Jde o speciální přípravek enterální výživy. Přípravek je určen diabetikům, u nichž použití 
běžných prostředků enterální výživy prokazatelně zhoršuje kompenzaci diabetu. Potravina 
pro zvláštní lékařské účely je hrazena jako úplná enterální výživa (v limitu 2000 kcal/den): 
pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, kteří nemohou 
přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí 
sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Huntingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.).  Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci.  
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3. stanovuje potravině pro zvláštní lékařské účely 
  
kód SÚKL:   název:            doplněk názvu:  
0217247   NOVASOURCE GI BALANCE PLUS    POR SOL 1X500ML  
  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. c) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 125,54 Kč.  
  
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 4 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím.  
  
  
4. potravinu pro zvláštní lékařské účely 
  
kód SÚKL:   název:            doplněk názvu:  
0217247   NOVASOURCE GI BALANCE PLUS    POR SOL 1X500ML  
  
4a) 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 108/10 – polymerní výživa 
speciální – diabetická dle vyhlášky 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 této potravině pro zvláštní lékařské účely stanovuje 
základní úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 82,35 Kč,  
  
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 10 písm. b) a c) zákona o veřejném zdravotním a ustanovením § 33 odst. 3 a § 34 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje podmínky základní úhrady 
ze zdravotního pojištění takto:  
  
E/F16, ONK 
P: Jde o speciální přípravek enterální výživy. Přípravek je určen diabetikům, u nichž použití 
běžných prostředků enterální výživy prokazatelně zhoršuje kompenzaci diabetu. Potraviny 
pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 
600 kcal/den, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí 
k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší 
než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem 
rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají 
již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek 
představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce.  Potraviny 
pro zvláštní lékařské účely pro částečnou enterální výživu, sipping, vždy při platnosti výše 
uvedených kritérií podvýživy, předepisuje k úhradě lékař – nositel licence F16 nebo onkolog. 



 

 

Str. 6 z 15 

 

Onkolog zároveň tyto potraviny pro zvláštní lékařské účely předepisuje k úhradě pouze 
v případě časové a místní nedostupnosti nutriční ambulance, maximálně po dobu 4 týdnů 
na základě provedení nutričního screeningu dle dotazníku Pracovní skupiny pro nutriční péči 
České onkologické společnosti (PSNPO) s výsledným skóre 2,3, nebo 4 řádně 
zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci.  Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci.  
  
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 4b) uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím.  
  
4b)   
 
 na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 11 v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění této potravině pro zvláštní lékařské účely stanovuje jednu další zvýšenou úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 82,35 Kč,   
  
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b 
odst. 10 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 3 a § 34 
odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje podmínky jedné 
další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění takto:  
  
V 
E/F16 
P2: Jde o speciální přípravek enterální výživy. Přípravek je určen diabetikům, u nichž použití 
běžných prostředků enterální výživy prokazatelně zhoršuje kompenzaci diabetu. Potravina 
pro zvláštní lékařské účely je hrazena jako úplná enterální výživa (v limitu 2000 kcal/den): 
pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, kteří nemohou 
přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí 
sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Huntingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.).  Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci.“ 
 
Část napadeného rozhodnutí Ústavu nabyla právní moci dne 9. 7. 2019, a to v rozsahu 
výroků č. 1 a 3. 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 8. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 2a) a 4a) 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 namítá, že základní úhrada předmětných potravin byla stanovena nezákonně, 
neboť při stanovení úhrady za balení v úrovni základní úhrady nebyl dodržen limit 
hrazeného kalorického příjmu ve výši 600 kcal za den. 
 
Odvolatel nesouhlasí s vypořádáním jeho připomínek ze strany Ústavu vůči stanovené výši 
základní úhrady předmětných potravin vznesených dne 13. 6. 2019 k hodnotící zprávě 
ze dne 29. 5. 2019. Ústav připomínku vypořádal na str. 6 napadeného rozhodnutí  
následovně: „ke změně výpočtu základní úhrady za balení PZLÚ pouze v limitu 600 
kcal/jednotku balení, nelze s ohledem na aktuální znění legislativy přistoupit, neboť tento 
separátní postup pro výpočet úhrady za balení jednotlivých PZLÚ není v legislativě zakotven. 
(…) úhrada za balení léčivého přípravku, resp. PZLÚ je vypočtena jako součin za jednotku 
lékové formy (v tomto případě 1 kcal) a počet jednotek lékové formy přípravku (celkový počet 
jednotek lékové formy v balení).“ 
Odvolatel doplňuje, že vypořádání připomínky dále pokračuje polemikou Ústavu ke způsobu 
užívání PZLÚ, jež obsahuje v balení více než 600 kcal za den. 
 
Odvolatel podotýká, že pokud je obvyklá denní terapeutická dávka (dále jen „ODTD“) 
pro základní úhradu stanovena ve výši 600 kcal, musí být tato hodnota dodržena bez dalšího 
v případě, kdy balení, tedy jedna lahvička, může být spotřebována právě během 24 hodin. 
Balení předmětných potravin však obsahuje 750 kcal, tedy o 150 kcal více než je Ústavem 
stanovený denní limit pro částečnou výživu. Tato část balení nemá být v základní úhradě 
hrazena, protože ji nelze dle podmínek úhrady hradit (viz ODTD 600 kcal). Pokud by Ústav 
měl za to, že předmětné potraviny mají být hrazeny v celém objemu, měl buď změnit ODTD 
pro částečnou enterální výživu, anebo rozhodnout, že PZLÚ má být hrazena pouze jako 
úplná enterální výživa. Odvolatel nesouhlasí s tím, že Ústav nemá jinou možnost než 
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stanovit úhradu pro celý obsah lahvičky, a tím stanovit úhradu za balení, která je v rozporu 
se stanovenými podmínkami úhrady a stanovenou ODTD pro částečnou enterální výživu. 
 
Odvolatel argumentuje, že v letáku k předmětným potravinám je požadováno spotřebování 
celého balení do 24 hodin po otevření. Podle doporučení výrobce tedy nelze nechat balení 
otevřené déle. Zároveň dle podmínek úhrady nelze hradit za den více než 600 kcal. Pacient 
může konzumovat více PZLÚ, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje, pak ovšem musí být 
předmětné potraviny hrazeny podle podmínek další zvýšené úhrady, nebo nemá být 
kalorický příjem nad 600 kcal hrazen ze zdravotního pojištění. Dle odvolatele vypořádání 
námitky Ústavem neodpovídá namítané skutečnosti. 
 
Odvolatel uvádí, že námitky ke kalorickému dennímu limitu pro částečnou enterální výživu 
nesměřují k tomu, že pacient striktně a formalisticky musí přijmout denně pouze množství 
předmětných potravin odpovídající hrazenému limitu 600 kcal přípravků enterální výživy, 
nýbrž že by denní dávka poskytované částečné enterální výživy v balení měla být hrazena 
pouze do maximálního limitu 600 kcal.  
 
Ministerstvo k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán předně ozřejmí, že předmětná potravina NOVASOURCE GI BALANCE 
PLUS POR SOL 12X500ML, kód Ústavu 0217246 (dále také jen „NOVASOURCE 
12X500ML“) obsahuje v jedné lahvičce (500 ml) 750 kcal, resp. 9 000 kcal v balení (12 
lahviček * 750 kcal) a že předmětná potravina NOVASOURCE GI BALANCE PLUS POR 
SOL 1X500ML (dále také jen „NOVASOURCE 1X500ML“) obsahuje v balení 750 kcal. 
Uvedené je zřejmé z podkladu „NovasourceR GI Balance Plus text.docx“, založeného 
do spisové dokumentace pod č. j. sukl1852/2019. 
 
Napadeným rozhodnutím byly předmětné potraviny zařazeny do referenční skupiny 
č. 108/10 – polymerní výživa speciální – diabetická (dále také jen „předmětná referenční 
skupina“), což je zřejmé ze strany 10 napadeného rozhodnutí. 
 
Rozhodnutím v posledním revizním správním řízení předmětné referenční skupiny, vedeném 
pod sp. zn. SUKLS137094/2014 (dále jen „poslední revize“), jež je založeno do spisové 
dokumentace pod č. j. sukl121576/2019, byla v režimu částečné enterální výživy stanovena 
ODTD ve výši 600 kcal v referenční indikaci „dietní postup u pacientů s poruchou 
metabolismu glukózy v malnutrici“, což je zřejmé ze strany 11 napadeného rozhodnutí. 
 
K námitce odvolatele, že balení předmětné potraviny NOVASOURCE 1X500ML obsahuje 
vyšší obsah kcal, než je stanovená ODTD 600 kcal, a přesto jí Ústav stanovil úhradu 
za balení odpovídající plnému obsahu 750 kcal v balení, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Výši úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny Ústav stanovil dle § 39c 
odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. ze základní úhrady předmětné referenční skupiny ve výši 
65,8728 Kč za ODTD (600 kcal), stanovené v poslední revizi, jako součin úhrady za 1 kcal 
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(čili 0,1098 Kč za 1 kcal – to je dáno vztahem 65,8728 Kč / 600 * 1) a celkového počtu kcal 
v balení. To Ústav ozřejmil na straně 11 a 12 napadeného rozhodnutí, v části odůvodňující 
stanovenou výši úhrad předmětných potravin. 
 
Ke stanovení výše úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny 
NOVASOURCE 1X500ML Ústav konkrétně uvedl, že „Ústavem stanovená výše základní 
úhrady je stejná jako návrh žadatele (82,35 Kč) a pro výši základní úhrady této PZLÚ je 
rozhodné stanovení Ústavu“. Stanovená výše úhrady za balení v úrovni základní úhrady je 
dána vztahem 0,1098 Kč * 750 kcal ≈ 82,35 Kč. 
 
Obdobně ke stanovení výše úhrady za balení v úrovni základní úhrady předmětné potraviny 
NOVASOURCE 12X500ML Ústav konkrétně uvedl, že „Ústavem stanovená výše základní 
úhrady je stejná jako návrh žadatele (988,20 Kč) a pro výši základní úhrady této PZLÚ je 
rozhodné stanovení Ústavu“. Stanovená výše úhrady za balení v úrovni základní úhrady 
vyplývá ze vztahu 0,1098 Kč * 9 000 kcal ≈ 988,20 Kč. 
 
Odvolací orgán uvádí, že způsob výpočtu úhrady přípravku (i PZLÚ) blíže upravuje § 18 
a násl. vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Dle § 18 odst. 3 
vyhlášky se úhrada za balení přípravku se silou v rámci intervalu vypočte jako součin úhrady 
za jednotku lékové formy tohoto přípravku, tj. 1 kcal (podle odstavce 2), a velikosti balení. 
Současně dle § 20 odst. 1 písm. d) vyhlášky platí, že úhrada se vypočte podle § 18 i mimo 
interval u přípravků, které jsou potravinami pro zvláštní lékařské účely. 
 
Tento postup stanovení úhrady předmětných potravin ostatně Ústav ozřejmil na straně 12 
napadeného rozhodnutí, když v odůvodnění postupu stanovení úhrady za balení v úrovni 
základní úhrady uvedl, že „Úhrada byla stanovena aritmeticky i pro síly mimo interval, jelikož 
se jedná o potraviny pro zvláštní lékařské účely. Uvedený postup je v souladu 
s ustanoveními § 18 a § 20 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 376/2011 Sb. Výše základní úhrady 
za balení posuzovaných PZLÚ byla stanovena jako součin úhrady za 1 kcal a celkového 
počtu kcal v balení. Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa“. 
 
Odvolací orgán uvádí, že postup stanovení úhrady za balení v úrovni základní úhrady 
předmětných potravin je v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s rozhodovací 
praxí Ústavu. Požadavek odvolatele, že by se měla úhrada za balení předmětných potravin 
stanovit maximálně do výše 65,87 Kč (tj. do výše ODTD 600 kcal/den), a že by se tak měl 
zcela pominout zákonný postup, kdy má být výše úhrady za balení přepočítána ze základní 
úhrady jako součin úhrady za jednotku lékové formy a velikosti balení, nemá náležitou oporu 
v platných právních předpisech.  
 
Pro dokreslení možností hrazené preskripce odvolací orgán uvádí, že úhrada předmětných 
potravin limitovaná v jejich indikačním omezení 600 kcal na den neznamená, že pojištěnec 
nesmí za jeden den spotřebovat více než 600 kcal s tím, že po spotřebování 600 kcal 
v rámci jednoho dne by musel následně zbývající obsah balení znehodnotit jako 
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neupotřebitelný zbytek. Kupříkladu, pro třicetidenní používání předmětných potravin limitace 
úhrady do výše 600 kcal/den ve skutečnosti znamená, že předepisující lékař může na dobu 
30 dnů předepsat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění takové množství 
balení předmětných potravin, které odpovídá 18 000 kcal (což je dáno násobkem 
30 dnů * 600 kcal). Na 30 dnů tak může lékař pojištěnci předepsat k úhradě z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění maximálně 24 balení předmětné potraviny NOVASOURCE 
1X500ML, jelikož balení obsahuje 750 kcal (24 = 18000 / 750). Případná další balení 
předmětné potraviny NOVASOURCE 1X500ML spotřebovaná během takových 30 dnů by již 
nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
 
Obdobně pak může lékař pojištěnci předepsat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění maximálně 2 balení předmětné potraviny NOVASOURCE 12X500ML na 30 dnů, 
jelikož balení obsahuje 9 000 kcal (2 = 18000 / 9000). 
 
Vzhledem k tomu, že limit úhrady předmětných potravin 600 kcal/den má vliv pouze 
na počet vykázaných balení předmětných potravin k úhradě v čase (vyjádřeno 
např. jako maximálně jen 24 uhrazených balení na 30 dnů), nemá zde námitka 
odvolatele stran konkrétního snížení úhrady do výše 600 kcal/den oporu v platných 
právních předpisech. Tuto námitku proto odvolací orgán shledává nedůvodnou. 
 
Odvolací orgán nicméně při prozkoumání postupu Ústavu ve způsobu stanovení výše úhrady 
předmětných potravin dospěl rovněž k následujícím zjištěním. 
 
Dne 24. 5. 2019 obdržel Ústav žádost žadatele o změnu obsahu podání, ve které žadatel 
pro předmětnou potravinu NOVASOURCE 12X500ML mění navrhovanou úhradu za balení 
v úrovni základní úhrady z původní výše 602,17 Kč nově na 988,20 Kč a pro předmětnou 
potravinu NOVASOURCE 1X500ML mění navrhovanou úhradu za balení v úrovni základní 
úhrady z původní výše 49,32 Kč nově na 82,35 Kč (žádost o změnu obsahu podání je 
založena do spisové dokumentace pod č. j. sukl125578/2019). 
 
Žadatel tak v žádosti o změnu obsahu podání ze dne 24. 5. 2019 nově požadoval úhradu 
za balení v úrovni základní úhrady předmětných potravin ve výši úhrady vypočtené Ústavem 
ze základní úhrady předmětné referenční skupiny dle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
kterou Ústav v souladu s platnými právními předpisy uvedl v 1. hodnotící zprávě ze dne 
21. 5. 2019, založené do spisové dokumentace pod č. j. sukl121613/2019. Ústav pak dne 
27. 5. 2019 usnesením č. j. sukl126846/2019 popsanou změnu obsahu podání povolil.  
 
V žádosti o změnu obsahu podání žadatel uvedl, že „Nově požadované úhrady jsou 
v souladu se zjištěním Ústavu a původní požadovaná výše úhrad byla způsobená 
milnou (sic) kalkulací a společnosti Nestlé by byla způsobena újma v souhrnné výši 
1.506.470 Kč Korun českých (sic) za období 12 kalendářních měsíců v roce 2020. Výpočet 
újmy je postaven na nižší úhradě než u ostatních terapeuticky zaměnitelných PZLU RS 
108/10, což by vedlo k preferenci preskripce PZLU s vyšší úhradou. Domníváme se tedy, že 
toto znevýhodnění by nám snížilo prodeje o cca 1000 kartonů“. 
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Dle odvolacího orgánu nicméně Ústav v průběhu předmětného správního řízení pominul 
okolnost, že rozhodnutím v poslední revizi (tj. sp. zn. SUKLS137094/2014) byly pro přípravky 
z předmětné referenční skupiny stanoveny nižší úhrady za jejich balení, než by jinak 
odpovídalo stanovené výši úhrad za balení stanovené podle základní úhrady předmětné 
referenční skupiny v souladu s § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. V průběhu poslední 
revize všichni účastníci řízení podali návrh na snížení úhrad za balení svých PZLÚ, a Ústav 
proto při stanovení úhrad za balení jednotlivých PLZÚ postupoval v souladu s § 39g odst. 3 
zákona č. 48/1997 Sb. Výsledné úhrady za balení PZLÚ, jež jsou zařazeny do předmětné 
referenční skupiny, tak Ústav stanovil ve výši odpovídající návrhům účastníků řízení (tedy 
nižší oproti stanovené základní úhradě předmětné referenční skupiny), což je zřejmé 
ze str. 66 až 69 posledního revizního rozhodnutí. 
 
Kupříkladu nepředmětné hyperkalorické PZLÚ DIBEN DRINK CAPPUCCINO POR SOL 
24X200ML (taktéž s obsahem 1,5 kcal v 1 ml, viz str. 51 rozhodnutí v poslední revizi), kód 
Ústavu 0033606, byla rozhodnutím v poslední revizi stanovena úhrada za balení v úrovni 
základní úhrady ve výši 482,54 Kč. Úhrada za 1 kcal tak činila 0,0670 Kč. Tato stanovená 
úhrada za balení v úrovni základní úhrady byla platná i v době vydání napadeného 
rozhodnutí, což je možné ověřit z veřejně přístupného seznamu léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, platnému k datu vydání 
napadeného rozhodnutí (dále jen „SCAU190608“), dostupnému na internetových stránkách 
Ústavu pod https://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019. Pokud 
by byla této nepředmětné PZLÚ stanovena úhrada za balení dle základní úhrady předmětné 
referenční skupiny ve výši 65,8728 Kč za ODTD, činila by úhrada za jedno její balení 
790,56 Kč (0,1098 Kč/1 kcal * 7200 kcal/balení). V poslední revizi tak byla této nepředmětné 
PZLÚ postupem dle § 39g odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. stanovena nižší úhrada za balení 
v úrovni základní úhrady, a to o 308,02 Kč, tj. o cca 38,98 %. 
 
Obdobně byla rozhodnutím v poslední revizi stanovena nepředmětné PZLÚ ISOSOURCE 
STANDARD BALANCE NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X500ML, kód Ústavu 0033798, s obsahem 
531 kcal v balení (viz str. 51 rozhodnutí v poslední revizi), úhrada za balení v úrovni základní 
úhrady ve výši 35,58 Kč. Úhrada za 1 kcal tak činila 0,0670 Kč. Tato stanovená úhrada 
za balení v úrovni základní úhrady byla platná i v době vydání napadeného rozhodnutí, což 
je možné ověřit z veřejně přístupného SCAU190608. Pokud by byla této nepředmětné PZLÚ 
stanovena úhrada za balení dle základní úhrady předmětné referenční skupiny ve výši 
65,8728 Kč za ODTD, činila by úhrada za jedno její balení 58,30 Kč 
(0,1098 Kč/1 kcal * 531 kcal/balení). V poslední revizi tak byla této nepředmětné PZLÚ 
postupem dle § 39g odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. stanovena nižší úhrada za balení v úrovni 
základní úhrady, konkrétně o 22,72 Kč, tj. o cca 38,97 %. 
 
Také nepředmětné PZLÚ NOVASOURCE DIABET NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X500ML, kód 
Ústavu 0033696, s obsahem 515 kcal v balení (viz str. 51 rozhodnutí v poslední revizi), byla 
rozhodnutím v poslední revizi stanovena úhrada za balení v úrovni základní úhrady ve výši 
35,58 Kč. Úhrada za 1 kcal tak činila 0,0691 Kč. Tato stanovená úhrada za balení v úrovni 

https://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
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základní úhrady byla platná i v době vydání napadeného rozhodnutí, což je možné ověřit 
z veřejně přístupného SCAU190608. Pokud by byla této nepředmětné PZLÚ stanovena 
úhrada za balení dle základní úhrady předmětné referenční skupiny ve výši 65,8728 Kč 
za ODTD, činila by úhrada za jedno její balení 56,55 Kč (0,1098 Kč/1 kcal * 531 kcal/balení). 
V poslední revizi tak byla této nepředmětné PZLÚ postupem dle § 39g odst. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb. stanovena nižší úhrada za balení v úrovni základní úhrady, a sice o 20,97 Kč, 
tj. o cca 37,08 %. 
 
Např. nepředmětné PZLÚ GLUCERNA SELECT VANILKOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 
1X500ML, kód Ústavu 0033680, s obsahem 1 kcal v 1 ml (viz str. 51 rozhodnutí v poslední 
revizi), byla rozhodnutím v poslední revizi stanovena úhrada za balení v úrovni základní 
úhrady ve výši 34,75 Kč. Úhrada za 1 kcal tak činila 0,0695 Kč. Tato stanovená úhrada 
za balení v úrovni základní úhrady byla platná i v době vydání napadeného rozhodnutí, což 
je možné ověřit z veřejně přístupného SCAU190608. Pokud by byla stanovena úhrada 
za balení dle základní úhrady předmětné referenční skupiny ve výši 65,8728 Kč za ODTD, 
činila by úhrada za jedno její balení 54,90 Kč (0,1098 Kč/1 kcal * 500 kcal/balení). V poslední 
revizi tak byla postupem dle § 39g odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. této nepředmětné PZLÚ 
stanovena nižší úhrada za balení o 20,15 Kč, tj o cca 36,70 %. 
 
Dále také žadatel v průvodním dopise k žádosti o stanovení maximální ceny a výše 
podmínek úhrady předmětné potraviny NOVASOURCE GI Balance Plus, založeném 
do spisové dokumentace pod č. j. sukl1852/2019, uvedl, že „Jako nejblíže terapeuticky 
zaměnitelný produkt navrhujeme použít Diben 1.5 kcal HP, který je svým složením nejblíže 
Novasource GI Balance Plus“. 
 
Výše úhrady za balení v úrovni základní úhrady nepředmětné potraviny DIBEN 1,5 KCAL HP 
POR SOL 1X500ML, kód Ústavu 0033942 (dále jen „DIBEN“), činila, dle SCAU190608, 
48,33 Kč. Nepředmětná potravina DIBEN obsahuje 1,5 kcal v 1 ml (tj. 750 kcal v balení), což 
je možno ověřit v příbalové informaci na internetových stránkách Ústavu 
pod https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0033942&tab=texts. Úhrada 
za 1 kcal tak činila 0,0644 Kč (48,33 / 750). Pokud by byla této nepředmětné PZLÚ 
stanovena úhrada za balení dle základní úhrady předmětné referenční skupiny ve výši 
65,8728 Kč za ODTD, činila by úhrada za jedno její balení taktéž 82,35 Kč 
(0,1098 Kč/1 kcal * 750 kcal/balení). Nepředmětná potravina DIBEN má tak stanovenu 
o 34,02 Kč (tj. o cca 41,31 %) nižší úhradu za balení v úrovni základní úhrady, než by 
odpovídalo úhradě za balení stanovené postupem podle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolací orgán má na základě výše uvedeného za prokázané, že předmětné potraviny mají 
napadeným rozhodnutím stanovenu o desítky procent vyšší výši úhrady za 1 kcal oproti 
stanoveným úhradám za 1 kcal ostatních PZLÚ zahrnutých v poslední revizi předmětné 
referenční skupiny či stanovené úhradě pro nepředmětnou potravinu DIBEN, na kterou 
odvolatel odkazoval v žádosti o stanovení maximální ceny a výše podmínek úhrady 
předmětným potravinám. Odvolací orgán v tomto duchu shrnuje, že postupem dle § 39c 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. byly předmětným potravinám stanoveny úhrady za balení 
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v úrovni základní úhrady o desítky procent vyšší než shora uvedeným nepředmětným 
potravinám. 
 
Předestřená okolnost má vztah k v předmětném správním řízení aplikovanému § 39c odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., dle něhož platí, že „Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních 
o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené 
v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše 
základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7; to neplatí, pokud žadatelem 
uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově 
efektivnější“. 
 
Odvolací orgán dodává, že s ohledem na návětí „Nestanoví-li zákon jinak“ je možné stanovit 
úhradu léčivému přípravku nebo PZLÚ aplikací § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. jen 
tehdy, pokud je stanovená výše úhrady nákladově efektivní. Jsou-li naopak naplněny 
podmínky pro nepřiznání úhrady v určité výši ve smyslu § 15 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb., kdy při žadatelem navržené výši úhrady daný léčivý přípravek nebo PZLÚ 
nesplňuje podmínku zachování nákladové efektivity, nelze takovou úhradu stanovit ani 
postupem dle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán bez dalšího nenachází žádnou oporu v platných právních předpisech 
pro výše uvedený rozdíl v úhradách předmětných potravin oproti úhradám jiných PZLÚ 
za 1 kcal z předmětné referenční skupiny, a ani Ústav o žádných relevantních důvodech 
rozdílných výší úhrad PZLÚ (přepočteno na 1 kcal) z předmětné referenční skupiny 
v napadeném rozhodnutí nepojednává. 
 
Odvolací orgán tudíž, ve světle výše uvedeného, zastává názor, že vzhledem k návětí § 39c 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. o slovech „Nestanoví-li zákon jinak“ bylo v předmětném 
správním řízení třeba zkoumat, zda požadavek žadatele na vyšší úhradu za balení 
pro předmětné potraviny oproti úhradě za balení u výše uvedených ostatních PZLÚ 
zařazených do předmětné referenční skupiny neodporuje požadavku na splnění podmínky 
účelné terapeutické intervence dle § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Účelnou terapeutickou intervencí se dle věty druhé § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
rozumí poskytování zdravotních služeb k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem 
dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity. 
 
Ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. uvádí konkrétní výčet případů, kdy jsou 
léčebné postupy nákladově efektivní. Toto ustanovení však neuvádí situaci, kdy je žádáno 
o desítky procent vyšší úhradu předmětných potravin bez doložení jakéhokoliv relevantního 
rozdílu v terapeutickém účinku oproti ostatním PZLÚ zařazeným do předmětné referenční 
skupiny, o jejichž úhradě bylo rozhodnuto v poslední revizi či o jejichž úhradě bylo 
rozhodnuto v individuálních správních řízeních. Takový léčebný postup není možno shledat 
nákladově efektivním ve smyslu § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., pročež nelze, v takovém 
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případě, pokládat za naplněnou ani podmínku účelné terapeutické intervence, zakotvenou 
v § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán se zřetelem k výše uvedenému dospěl k závěru, že v průběhu předmětného 
správního řízení nastal stav předvídaný § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
(tj. nepřiznání úhrady pro nesplnění podmínek účelné terapeutické intervence), jenž bránil 
přiznat předmětným potravinám úhradu v takové (zjevně nákladově neefektivní) výši, 
ve které ji Ústav v napadeném rozhodnutí reálně stanovil. Aplikací § 39c odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. přitom nelze tuto překážku překonat (a tedy přiznat úhradu nákladově 
neefektivnímu terapeutickému postupu), jelikož toto ustanovení čítá podmínku vyjádřenou 
hypotézou „Nestanoví-li zákon jinak“.  
 
K otázce vztahu § 39c odst. 8 a § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. lze taktéž odkázat 
na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2020, č. j. 14 Ad 21/2018- 191. Soud 
zde v bodě 70 uvádí, že „Toto ustanovení (§ 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. – pozn. 
odvolacího orgánu) stanoví způsob stanovení úhrady terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků. Úhradu lze však stanovit pouze za splnění jiných podmínek zákona, tedy 
především těch uvedených v § 15 a rozebraných výše. Pokud přípravek (…) nesplňoval 
základní podmínky stanovení úhrady podle § 15 zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
není vůbec na místě aplikovat ustanovení o způsobu stanovení úhrady. Otázka, zda vůbec 
úhradu stanovit logicky předchází otázce, jak úhradu stanovit. Pokud na první otázku je 
odpověď ne, není vůbec na místě odpovídat na otázku druhou a tedy v tomto případě 
zabývat se aplikací § 39c odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění“. Rovněž 
v kontextu recentní judikatury správních soudů tedy odvolací orgán setrvává na svém 
přesvědčení, že má-li být přípravku přiznána úhrada ze systému veřejného zdravotního 
pojištění dle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., je v takovém případě zapotřebí dostát 
podmínce účelné terapeutické intervence, včetně podmínky zachování nákladové efektivity. 
 
Závěrem tedy odvolací orgán shrnuje, že stanovená výše úhrady předmětných 
potravin nesplňuje podmínku zachování nákladové efektivity, jakožto dílčí podmínky 
účelné terapeutické intervence, a proto bylo třeba předmětným potravinám úhradu 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s § 15 odst. 6 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb. ve výši, v jaké ji požadoval žadatel, nepřiznat. Ústav porušil § 15 
odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., když předmětným potravinám přiznal takovou 
úhradu, kvůli níž nesplňují podmínku zachování nákladové efektivity. Tím Ústav zatížil 
napadené rozhodnutí vadou působící jeho nezákonnost. Odvolací orgán z těchto 
důvodů napadené rozhodnutí v části výroku č. 2a) a navazujícího výroku  2b),  
jakož i  výroku  4a), a navazujícího výroku 4b) ruší a vrací věc Ústavu 
k novému projednání. Ústav během nového projednání zohlední výše úhrad za balení 
ostatních PZLÚ z předmětné referenční skupiny a nedopustí, aby byla předmětným 
potravinám stanovena taková výše úhrady, jež by u nich bránila splnění podmínky 
zachování nákladové efektivity. 
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V souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého 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“, se odvolací orgán nebude dále věcně zabývat dalšími námitkami 
odvolatele. 
 
Úplným závěrem odvolací orgán konstatuje, že zjištěné a výše popsané vady napadeného 
rozhodnutí, resp. řízení, které mu předcházelo, nelze napravit v odvolací fázi řízení, neboť by 
tím hrozila újma účastníkům řízení z důvodu ztráty možnosti odvolat se, a došlo by tak 
k faktickému popření práva účastníků na uplatnění řádného opravného prostředku. 
Odvolacímu orgánu proto nezbývá než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému 
projednání. V rámci nového projednání věci Ústav vytýkané vady odstraní a vydá nové 
rozhodnutí. 
 

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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