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Vyvěšeno dne: 30. 6. 2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 30. června 2021 
Č. j.: MZDR 35578/2019-4/OLZP 

Zn.: L42/2019 
K sp. zn.: SUKLS233890/2018 

*MZDRX01A9L74* 
MZDRX01A9L74 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 

 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 

všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Biogen Netherlands B. V., 
se sídlem Prins Mauritslaan 13, 1171LP Badhoevedorp, Nizozemské království, 
ev. č. 34108067 

zastoupena: Biogen (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 14000 
Praha 4, IČO: 27566137 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Biogen Netherlands B. V., se sídlem Prins 
Mauritslaan 13, 1171LP Badhoevedorp, Nizozemské království, ev. č. 34108067, 
zastoupeného: Biogen (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 14000 
Praha 4, IČO: 27566137 (dále jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 18. 6. 2019, 
č. j. sukl146294/2019, sp. zn. SUKLS233890/2018 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o změně výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých 
přípravků: 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0210082 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 1X63MCG+1X94MCG 

0210085 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t a k t o: 

 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu  se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí se potvrzuje .  

 

O d ů v o d n ě n í :  

I. 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Dne 13. 6. 2018 obdržel Ústav žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětných 
léčivých přípravků, podanou účastníky řízení 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, 
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IČO: 47114304, všemi výše uvedenými společně zastoupenými Ing. Marcelou Malinovou, 
trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň (dále také „žadatel“). Tím bylo zahájeno správní 
řízení vedené pod sp. zn. SUKLS233890/2018 (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 
18. 6. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 

„1. zařazuje léčivý přípravek: 

kód SÚKL:  název:  doplněk názvu:  

0210082 PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 
1X63MCG+1X94MCG 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 69/3 – interferony a ostatní 
léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální 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 tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění tak, že nově činí 8 182,94 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 pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 a 2 a § 39 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mu mění podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění takto: 

S 

P: Interferon beta 1a, interferon beta 1b, pegylovaný interferon beta-1a a glatiramer acetát 
jsou hrazeny: 

1) pro léčbu pacientů s jedinou demyelinizační příhodou a aktivním zánětlivým procesem, 
která byla natolik závažná, že k léčbě bylo nutno podat vysokodávkované kortikoidy 
(methylprednisolon v denní dávce 500 – 1000mg či ekvivalent, celková dávka 3 – 5g). 
U těchto pacientů byla vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké 
riziko klinicky definitivní roztroušené sklerózy. 

2) pro léčbu pacientů s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní 
v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované 
a léčené relapsy za 1 rok), a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS. 

Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy, zvýšení EDSS skóre mimo ataku 
o 1,0 stupeň za 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). Při intoleranci nebo nežádoucích 
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účincích této léčivé látky je možné pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou první linie 
léčby RRRS. 

 

2. zařazuje léčivý přípravek: 

kód SÚKL:  název:  doplněk názvu:  

0210085 PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML 

  

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 69/3 – interferony a ostatní 
léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální 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 tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění tak, že nově činí 13 030,16 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 pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 a 2 a § 39 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
takto: 

 S 

P: Interferon beta 1a, interferon beta 1b, pegylovaný interferon beta-1a a glatiramer acetát 
jsou hrazeny: 

1) pro léčbu pacientů s jedinou demyelinizační příhodou a aktivním zánětlivým procesem, 
která byla natolik závažná, že k léčbě bylo nutno podat vysokodávkované kortikoidy 
(methylprednisolon v denní dávce 500 – 1000mg či ekvivalent, celková dávka 3 – 5g). 
U těchto pacientů byla vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko 
klinicky definitivní roztroušené sklerózy. 

2) pro léčbu pacientů s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní 
v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované 
a léčené relapsy za 1 rok), a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS. 

Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy, zvýšení EDSS skóre mimo ataku 
o 1,0 stupeň za 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). Při intoleranci nebo nežádoucích 
účincích této léčivé látky je možné pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou první linie 
léčby RRRS.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 4. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci 
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Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 1 a 2 držitelem rozhodnutí 
o registraci předmětných přípravků, které jsou v těchto výrocích uvedené. 

 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně: 
 
1. 
Odvolatel ve své námitce č. 1 namítá, že Ústav zkrátil procesní práva odvolatele 
na spravedlivý proces a porušil zásadu materiální pravdy. Odvolatel poukazuje 
na okolnost, že Ústav na str. 13-14 napadeného rozhodnutí k odborné argumentaci 
odvolatele stran zásadní odlišnosti v účinnosti mezi předmětnými přípravky a ostatními 
přípravky referenční skupiny č. 69/3, toliko uvedl, že „K tomuto vyjádření Ústav uvádí, že 
účastník Biogen Netherlands nezaslal full texty odkazovaných důkazů, ale pouze své důkazy 
definoval formou citace: 
 
1.  Benedict RH, Cohan S, Lynch SG, Riester K, Wang P, Castro-Borrero W, et al. Improved 
cognitive outcomes in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with 
daclizumab beta: Results from the DECIDE study. Mult Scler Houndmills Basingstoke Engl. 
2018 May;24(6):795–804. 
 
2.  Hammes et al. 2018. Peginterferon beta-1a is Associated with Reduced Relapse Rates 
and Hospitalizations Due to Relapse compared with other First-Line Injectable Therapies for 
Multiple Sclerosis: Findings from a RealWorld Cross-Sectional Study. ISPOR Europe 2018. 
 
(…) účastníkem Biogen Netherlands nebyly předloženy žádné relevantní důkazy o odlišné 
účinnosti přípravků PLEGRIDY s obsahem peginterferonu oproti ostatním přípravkům 
zařazeným do referenční skupiny č. 69/3 a Ústav i nadále považuje posuzované přípravky 
PLEGRIDY za v zásadě terapeuticky zaměnitelné s léčivými přípravky zařazenými do 
referenční skupiny č. 69/3(…)“. 
 
Odvolatel sice uznává, že jeho opomenutím nebyly Ústavu doručeny „full texty“ 
odkazovaných citací (nyní je odvolatel doložil v přílohách odvolání), nicméně tyto nové 
důkazy, jež nemohly být uplatněny před vydáním hodnotící zprávy, ve svém vyjádření 
k hodnotící zprávě odvolatel provedl (již ze samotných citací jsou jednoznačně prokazatelná 
tvrzení odvolatele, byť blíže rozvedená jsou logicky až ve „full textech“) a z provedení je 
patrné, že důkazy nutně mají vliv na věcně správné zodpovězení položené otázky zásadní 
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odlišnosti v účinnosti, protože konzistentně podporují již dříve předložené důkazy o odlišné 
účinnosti (kupř. Scott et al. 2017). 
 
Z tohoto úhlu pohledu pak dle názoru odvolatele nelze postup Ústavu, který tyto nové důkazy 
nesprávně zhodnotil – protože je nepřezkoumal každý zvlášť a dohromady s ostatními 
předloženými důkazy a protože si je vůbec výzvou od odvolatele nevyžádal nebo sám 
neopatřil – nazvat jinak než procesní vadou řízení. Ústav tak dle názoru odvolatele dospěl 
na základě důkazně nepodložené úvahy k věcně nesprávnému závěru o obdobné nebo 
blízké účinnosti, a vydal tak nezákonné rozhodnutí, které z důvodu vyloučení odkladného 
účinku odvolání způsobí škodu odvolateli, jejíž náhradu je odvolatel připraven nárokovat 
na základě titulu, který vydané nezákonné rozhodnutí zruší nebo změní. 
 
Z posouzení Ústavu na str. 14 nezákonného rozhodnutí je dle názoru odvolatele evidentní, 
že Ústav měl o skutkovém stavu pochybnosti, když tvrdí, že „data předložená formou citace, 
která odkazuje pouze na souhrn informací z posteru prezentovaného na mezinárodním 
kongresu, jistě není možno považovat za verifikovaná a důkazně podkládající tvrzení 
účastníka Biogen Netherlands“. Jestliže odvolatel předložil důkaz formou citace, je dle 
názoru odvolatele evidentní, že k citaci musí existovat i „full text“. Pokud Ústav považuje 
formu citace za nedostatečnou formu důkazu pro verifikaci tvrzení účastníka (ne vždy by 
tomu tak přitom muselo být, jelikož Ústav by mohl „full text“ znát z úřední činnosti nebo by 
z hlediska zásady volného hodnocení důkazů mohl citaci považovat za dostatečnou) 
a vyžaduje „full text“, je dle názoru odvolatele nutné o této skutečnosti účastníka před 
vydáním rozhodnutí vyrozumět buď formou negativního zhodnocení v další vydané hodnotící 
zprávě, nebo formou výzvy k doložení „full textu“. V daném případě se totiž dle názoru 
odvolatele plně uplatní zásada materiální pravdy zakotvená v § 3 správního řádu, podle níž 
správní orgán vždy postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti. Ústav dle názoru odvolatele evidentně důvodné pochybnosti musel mít, když 
citaci považoval za nedostatečnou pouze z důvodu její formy, aniž by zhodnotil samotný 
„full text“. Ústav proto v očích odvolatele postupoval nesprávně (nezákonně), když vydal 
rovnou rozhodnutí a nedal Účastníkovi možnost, resp. nevyžádal si v souladu s touto 
zásadou doložení „full textů“. 
 
Dle názoru odvolatele přitom nelze hovořit o tom, že nebylo možné vyzvat účastníka nebo 
vydat další hodnotící zprávu s ohledem na zásadu procesní ekonomie, když od vydání 
hodnotící zprávy (prosinec 2018) uběhlo půl roku, přičemž v tomto časovém období bylo 
možné „full texty“ přezkoumat, a odstranit tak důvodné pochybnosti, které Ústav na str. 14 
napadeného rozhodnutí vyjevil. Odvolatel je proto toho názoru, že Ústav svým procesním 
postupem, kdy vydal rovnou (byť až po půl roce) napadené rozhodnutí a nevydával další 
hodnotící zprávu nebo výzvu k doložení „full textů“, zkrátil procesní práva odvolatele 
na spravedlivý proces a porušil zásadu materiální pravdy. Odvolatel tvrdí, že se jedná 
o procesní vadu, jež má za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, jelikož odvolatel 
trvá dále na svých tvrzeních o nezaměnitelnosti předmětných léčivých přípravků s přípravky 
zařazenými do referenční skupiny č. 69/3. 
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K odvolací námitce č. 1 odvolatele uvádí odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí některé okolnosti zařazení předmětných přípravků 
do referenční skupiny č. 69/3. 
 
Napadené rozhodnutí není prvním správním rozhodnutím Ústavu, ve kterém byly předmětné 
léčivé přípravky zařazeny do referenční skupiny č. 69/3. Prvním takovým rozhodnutím bylo 
rozhodnutí Ústavu ze dne 12. 10. 2016 v individuálním správním řízení 
sp. zn. SUKLS217284/2015. Do předmětné spisové dokumentace pak bylo toto rozhodnutí 
vloženo dne 3. 12. 2018 pod č. j. sukl417454/2018 (dále jen jako „předcházející individuální 
rozhodnutí Ústavu“). 
 
Ze strany 17 předcházejícího individuálního rozhodnutí Ústavu je např. zřejmé, že zařazení 
předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3 tehdy navrhovala společnost BIOGEN 
IDEC LIMITED, která byla tehdy držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků 
a byla v pozici žadatele o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady pro 
předmětné přípravky. Ústav tehdy návrhu této společnosti na zařazení předmětných 
přípravků do referenční skupiny č. 69/3 vyhověl. V předmětném správním řízení již požaduje 
odvolatel, jakožto nový držitel rozhodnutí o registraci předmětných přípravků, opak – fakticky 
nyní požaduje vyřazení předmětných přípravků z referenční skupiny č. 69/3 pro zásadní 
rozdíly v účinnosti mezi nimi a jinými přípravky z referenční skupiny č. 69/3. 
 
Odvolací orgán uvádí, že předmětné přípravky obsahují léčivou látku peginterferon beta-1A, 
která není uvedena v demonstrativním výčtu v referenčních skupinách převažujících léčivých 
látek u žádné referenční skupiny ve vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních 
skupin, ve znění pozdějších předpisů. V předcházejícím individuálním rozhodnutí Ústavu 
(viz jeho str. 10 až 17) tedy bylo provedeno odborné odůvodnění, proč předmětné přípravky 
do referenční skupiny č. 69/3 patří – proč mají předmětné přípravky obdobnou či blízkou 
účinnost, bezpečnost a obdobné klinické využití jako jiné přípravky z referenční skupiny 
č. 69/3 ve smyslu § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Také v rámci napadeného rozhodnutí 
Ústav na stranách č. 16 až 18 zařazení předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3 
odborně odůvodňuje. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že podle předcházejícího individuálního rozhodnutí 
Ústavu měl předmětný přípravek PLEGRIDY 63MCG+94MCG INJ SOL 
1X63MCG+1X94MCG, kód Ústavu 0210082 (dále také jen jako „PLEGRIDY 
63MCG+94MCG“) stanovenu úhradu ve výši 9 580,64 Kč – napadeným rozhodnutím již jen 
8 182,94 Kč. Předmětný přípravek PLEGRIDY 125MCG INJ SOL 2X0,5ML, kód Ústavu 
0210085 (dále také jen jako „PLEGRIDY 125MCG“) měl zase podle předcházejícího 
individuálního rozhodnutí Ústavu stanovenu úhradu ve výši 15 255,79 Kč, načež mu byla 
napadeným rozhodnutím snížena na částku 13 030,16 Kč. Napadeným rozhodnutím tedy 
došlo ke snížení úhrad předmětných přípravků. 
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Závěrem obecného úvodu odvolací orgán poznamenává, že pakliže by zde bylo prokázáno, 
že předmětné přípravky vskutku nejsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné s jinými přípravky 
z referenční skupiny 69/3, o což zde nyní odvolatel po věcné stránce fakticky usiluje, bylo by 
třeba předmětné přípravky z této referenční skupiny vyřadit (respektive je výrokem správního 
rozhodnutí nově nezařadit do referenční skupiny č. 69/3). Potom by předmětné přípravky 
pravděpodobně neměly stanoveny úhrady za jejich balení v takových výších, v jakých byly 
stanoveny ve výrocích napadeného rozhodnutí. Není však bez dalšího zřejmé, jakou jinou 
výši úhrady za balení by v takovém případě měly mít předmětné přípravky stanovenu, resp. 
zda by vůbec nějakou úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění měly stanovenu 
mít (například z důvodu existence překážky stanovení úhrady spočívající v nesplnění 
podmínky zachování nákladové efektivity ve smyslu § 15 odst. 6 písm. d) a § 15 odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb.). Odvolatel ani žádnou jinou konkrétní výši úhrady pro předmětné 
přípravky nenavrhuje. Řešení otázky příslušnosti předmětných přípravků k referenční 
skupině č. 69/3 je zde tedy vskutku zásadním aspektem předmětného správního řízení. 
 
Dále již přistoupí odvolací orgán k věcnému vypořádání argumentů odvolatele uplatněných 
v rámci jeho odvolací námitky č. 1. 
 
 Co se týče tvrzení odvolatele, že Ústav na str. 13-14 napadeného rozhodnutí 
argumentaci odvolatele stran zásadní odlišnosti v účinnosti mezi předmětnými přípravky 
a ostatními přípravky referenční skupiny č. 69/3 vypořádal toliko s tím, že příslušné odborné 
podklady nebyly Ústavu dodány v plném znění a že nebyly předloženy relevantní důkazy 
o odlišné účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav se na straně 13 a 14 napadeného rozhodnutí vypořádává s některými částmi vyjádření 
odvolatele ze dne 18. 12. 2018, které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo 
stejného dne pod č. j. sukl437754/2018. Ústav zde mimo jiného odvolateli vytýká nedoložení 
dvou odborných podkladů, které byly ve vyjádření odvolatele ze dne 18. 12. 2018 uvedeny 
jako reference. Odvolací orgán přitom ověřil, že odvolatel ke svému vyjádření ze dne 
18. 12. 2018 vskutku nepřiložil žádné podklady a neučinil tak ani později v době před 
vydáním napadeného rozhodnutí. Odvolatel sice nakonec oba podklady v rámci 
předmětného správního řízení přeci jen doložil, to však teprve jako přílohu svého odvolání 
proti napadenému rozhodnutí, tj. v době po vydání napadeného rozhodnutí. Konkrétně se 
jedná o podklady „4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 2017.pdf“, které byla do předmětné 
spisové dokumentace vloženy dne 4. 7. 2019 (napadené rozhodnutí bylo vydáno již dne 
18. 6. 2019) pod č. j. sukl181891/2019. 
 
Za takových okolností shledává odvolací orgán postup Ústavu za správný a souladný 
s platnými právními předpisy. Byly-li předmětné přípravky až doposud součástí referenční 
skupiny č. 69/3 (díky předcházejícímu individuálnímu rozhodnutí Ústavu), nebylo možno 
jejich případné vyřazení z referenční skupiny č. 69/3 pro údajně zásadní rozdíly v účinnosti 
v rozhodnutí Ústavu založit toliko na podkladech, které nejsou součástí spisové 
dokumentace. I kdyby tedy Ústav zcela nekriticky přejal argumentaci odvolatele z jeho 
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vyjádření ze dne 18. 12. 2018 stran údajně zásadních rozdílů v účinnosti mezi předmětnými 
přípravky a ostatními přípravky z referenční skupiny č. 69/3, chyběly by k tomu ve spise 
odborné podklady. 
 
K tomu je třeba připomenout, že podle § 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění 
rozhodnutí uvedou podklady pro jeho vydání, přičemž v souladu s § 36 odst. 3 správního 
řádu platí, že „musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí“. I kdyby tedy Ústav zcela nekriticky přejal argumentaci 
odvolatele, jednal by bez založení podkladů do spisu v rozporu s § 36 odst. 3 správního řádu 
– krátil by účastníky správního řízení (zejména žadatele a účastníka řízení Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR) na jejich právu vyjádřit se k takovým podkladům rozhodnutí. 
Takovým postupem bez opory ve spisových podkladech by Ústav navíc jednal v rozporu se 
zásadou materiální pravdy čili v rozporu s § 3 správního řádu, jelikož by nepostupoval tak, 
aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
 
Navíc je třeba připomenout, že Ústav se v době předložení vyjádření odvolatele ze dne 
18. 12. 2018 nenalézal v žádné důkazní tísni a měl shromážděny podklady pro to, aby 
rozhodl tak, jak nakonec rozhodl (vč. zařazení předmětných přípravků do referenční skupiny 
č. 69/3). Tato okolnost je zřejmá ze sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
ze dne 3. 12. 2018, které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo pod 
č. j. sukl417737/2018 a zřejmá je i z obsahu hodnotící zprávy ze dne 3. 12. 2018, která byla 
do předmětné spisové dokumentace vložena pod č. j. sukl417728/2018. Přispěl-li tedy 
odvolatel v této situaci do předmětného spisu toliko referencemi na odborné podklady, které 
však nebyly součástí správního spisu a ani je do spisu sám nedoložil, je logické a zcela 
správné, že Ústav z takových absentujících podkladů při svém rozhodování nevycházel, 
a namísto nich vycházel z jiných podkladů, které součástí předmětné spisové dokumentace 
jsou a podle nichž rozhodl o zařazení předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3. 
Takový postup Ústavu je v souladu s § 3 správního řádu. 
 
Tvrzení odvolatele, že Ústav na str. 13-14 napadeného rozhodnutí argumentaci 
odvolatele stran zásadní odlišnosti v účinnosti mezi předmětnými přípravky 
a ostatními přípravky referenční skupiny č. 69/3 vypořádal toliko s tím, že příslušné 
odborné podklady nebyly Ústavu dodány v plném znění a že nebyly předloženy 
relevantní důkazy o odlišné účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků 
z referenční skupiny č. 69/3, tak neznačí nic o nesprávnosti či nezákonnosti postupu 
Ústavu či napadeného rozhodnutí. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že ten sice uznává, že jeho opomenutím nebyly 
Ústavu doručeny „full texty“ odkazovaných citací (nyní uvedené v přílohách odvolání), 
nicméně tyto nové důkazy, jež nemohly být uplatněny před vydáním hodnotící zprávy, 
ve svém vyjádření k hodnotící zprávě odvolatel provedl (již ze samotných citací jsou 
jednoznačně prokazatelná tvrzení odvolatele, byť blíže rozvedená jsou logicky až ve „full 
textech“), přičemž z provedení je patrné, že důkazy nutně mají vliv na věcně správné 
zodpovězení položené otázky zásadní odlišnosti v účinnosti, protože konzistentně podporují 
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již dříve předložené důkazy o odlišné účinnosti (kupř. Scott et al. 2017), uvádí k tomu 
odvolací orgán následující 
 
Okolnost, že odvolatel nemohl uplatnit odborné podklady z referencí v době před vydáním 
hodnotící zprávy ze dne 3. 12. 2018 sice odůvodňuje to, proč je uplatnil až ve svém vyjádření 
ze dne 18. 12. 2018, to však nijak nenapravuje okolnost, že je nedoložil (neučinil je součástí 
předmětného spisu) v době před vydáním napadeného rozhodnutí. Odvolatel to ve svém 
odvolání vysvětluje jako opomenutí ze své strany. K tomu je třeba připomenout, že v souladu 
s § 82 odst. 4 správního řádu platí, že „K novým skutečnostem a k návrhům na provedení 
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen 
tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve“. 
Odvolací orgán tedy nebude, a v zásadě ani nemůže přihlížet k odborným podkladům, které 
odvolatel činí až jako přílohu svého odvolání, neboť tyto podklady odvolatel mohl a měl 
předložit Ústavu již v době před vydáním napadeného rozhodnutí. Eventualita opomenutí 
včasného předložení podkladů je sice politováníhodnou okolností, která může mít negativní 
dopad do právní sféry odvolatele, avšak je zde bez právního významu, jelikož podobnou 
skutečnost platné právní předpisy ve vztahu k situaci podkladů (opožděně) předkládaných až 
s odvoláním či v průběhu odvolacího řízení nijak nezohledňují. 
 
Z vyjádření odvolatele ze dne 18. 12. 2018 je pak vskutku patrno, jaké okolnosti odvolatel 
z odborných podkladů uvedených v referencích dovozuje, a to i včetně údajných rozdílů 
v účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3, 
to nicméně nemůže samo o sobě kompenzovat absenci odborných podkladů ve spise. 
Ústav, jakož ani jakýkoliv jiný účastník předmětného správního řízení, totiž např. neměl 
možnost ověřit, zda odvolatel v rámci svého vyjádření ze dne 18. 12. 2018 interpretuje dané 
odborné podklady úplně, správně a přiléhavě. Proto bylo zcela v souladu s § 3 správního 
řádu, když Ústav namísto ve spise nepodložené argumentace odvolatele rozhodl dle 
poznatků, které již byly v předmětném spise doloženy podkladovým materiálem. 
 
Věcný obsah argumentace odvolatele v jeho stanovisku ze dne 18. 12. 2018 bez dalšího 
neprokazuje (nestaví najisto), že reálný obsah odborných podkladů uvedených v referencích 
stanoviska odvolatele ze dne 18. 12. 2018 má nutně vliv na věcně správné zodpovězení 
otázky stran rozdílů v účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků z referenční 
skupiny č. 69/3. Zda takový vliv dané odborné podklady (doložené až k odvolání) reálně mají 
či nemají, zde nebude odvolací orgán v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu zkoumat. 
Ze stejných důvodů (předložení podkladů až k odvolání) nebude odvolací orgán ani 
přezkoumávat, jaký mají dané odborné podklady vztah k jiným odborným podkladům 
ve spise, včetně podkladu Scott et al. 2017. K postavení podkladu Scott et al. 2017 se 
odvolací orgán vyjadřuje v rámci vypořádání odvolací námitky č. 5 odvolatele. 
 
Argumentaci odvolatele spojenou s jeho opomenutím vložení odborných podkladů 
do spisu tak nelze přisvědčit. 
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Co se týče názoru odvolatele, že nelze postup Ústavu, který tyto nové důkazy 
nesprávně zhodnotil – protože je nepřezkoumal každý zvlášť a dohromady s ostatními 
předloženými důkazy a protože si je výzvou od odvolatele nevyžádal nebo sám neopatřil – 
nazvat jinak než procesní vadou řízení, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Tvrzení odvolatele, že Ústav nové důkazy nesprávně zhodnotil je poněkud nepřiléhavé. 
Ústav totiž vůbec nehodnotil (a ani reálně hodnotit nemohl) podklady, které odvolatel 
opomněl Ústavu předložit. Že přitom Ústav nepřisvědčil části argumentace odvolatele 
obsažené v jeho vyjádření ze dne 18.  12.  2018 právě z důvodu nedoložení zdrojových 
podkladů, je logickým a správným postupem. Takové nepodložené (nepřezkoumatelné) 
argumentaci vskutku přisvědčit nelze – v opačném případě by se stal postup Ústavu 
nesouladným s § 3 správního řádu a například jiní účastníci předmětného správního řízení 
by tím byli kráceni na svých procesních právech se zřetelem k § 36 odst. 3 správního řádu. 
 
V situaci (v době po vydání sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí), kdy již 
Ústav disponoval podklady pro vydání napadeného rozhodnutí (čili i pro zařazení 
předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3), nebylo nutné a ani logické, aby si 
Ústav pro účely vydání napadeného rozhodnutí svou vlastní iniciativou opatřoval další 
podklady. Nebylo tedy ani nutné a logické, aby Ústav odvolatele (či jiné účastníky 
předmětného správního řízení) vyzýval k předložení dalších podkladů či si ze své vlastní 
úřední činnosti další podklady pro vydání napadeného rozhodnutí sám opatřoval. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústav považoval fázi zjišťování podkladů pro rozhodnutí za ukončenou, 
není divu, neměl povinnost si nevyžádávat žádné další podklady. Pouze pro určité dokreslení 
situace odvolací orgán dodává, že měl-li by správní orgán takovou povinnost, bylo by 
uplatňování nepodložené argumentace efektivním obstrukčním nástrojem v rukou účastníků 
správního řízení – tímto způsobem by mohl jakýkoliv účastník téměř libovolně protahovat 
délku trvání správního řízení. 
 
Odvolatel měl samozřejmě právo v době po ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
polemizovat s Ústavem prezentovanými závěry a podklady, avšak stavěl-li při tom část své 
argumentace na podkladech, které nedoložil a které nejsou součástí spisu (nebo alespoň 
nejsou notoricky známé), je v zásadě logické, že taková polemika neměla valnou šanci 
na úspěch. 
 
Postup Ústavu ve vztahu k podkladům „4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 2017.pdf“ 
nepokládá odvolací orgán po procesní stránce za vadný. 
 
Argumentaci odvolatele stran nesprávného zhodnocení nových důkazů a nečinnosti 
Ústavu ve vztahu k opaření příslušných podkladů tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav dospěl na základě důkazně 
nepodložené úvahy k věcně nesprávnému závěru o obdobné nebo blízké účinnosti 
a k vydání nezákonného rozhodnutí, které z důvodu vyloučení odkladného účinku odvolání 
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způsobí škodu odvolateli, jejíž náhradu je odvolatel připraven nárokovat, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Předně je třeba upozornit, že důkazně nepodložené úvahy se nedopustil Ústav, nýbrž se 
jí dopustil odvolatel, a to konkrétně ve svém vyjádření ze dne 18.  12.  2018. Ostatně sám 
odvolatel v odvolání výslovně uznává, že opomenul doložit zdrojové odborné podklady, 
ze kterých v části své argumentace uplatněné ve svém vyjádření ze dne 18. 12. 2018 údajně 
vycházel (byly uvedeny v referencích). Postup Ústavu, kdy takovým důkazně nepodloženým 
úvahám odvolatele (včetně úvah o údajně zásadních rozdílech v účinnosti předmětných 
přípravků a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3) nepřisvědčil, je správný, logický 
a souladný s platnými právními předpisy. Naproti tomu argumentace Ústavu stran 
obdobné či blízké účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků z referenční 
skupiny č. 69/3 je ve spise doložena odbornými spisovými podklady. 
 
Takovým podkladem je například spisový podklad „28_ ECTRIMS Guideline MultScler J 
2018.pdf“, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 3. 12. 2018 pod 
č. j. sukl417454/2018 (dále jen jako „evropská doporučení“), na jehož základě (viz str. 10 
tohoto podkladu) Ústav seznal, že předmětné přípravky se co do míry účinnosti nalézají mezi 
přípravky s obsahem léčivých látek interferon beta-1b, interferon beta-1a a glatiramer acetát, 
což jsou jinak přípravky z referenční skupiny č. 69/3 (viz str. 9 napadeného rozhodnutí). 
 
Takovým podkladem může být například i podklad „7_British Guidelines_practneurol-2015-
001139 full.pdf“, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 3. 12. 2018 pod 
č. j. sukl417454/2018 (dále jen jako „britská doporučení“), ve kterém jsou všechny beta 
interferony (čili např. nepředmětné přípravky AVONEX s obsahem interferonu beta-1a, které 
náležejí do referenční skupiny č. 69/3, a předmětné přípravky s obsahem i peginterferonu 
beta-1a) či glatiramer (glatiramer obsahují například nepředmětné přípravky COPAXONE, 
které také náležejí do referenční skupiny č. 69/3) řazeny do shodné kategorie léků se střední 
účinností (viz str. 2 britských doporučení). Na podklad britská doporučení přitom v otázce 
obdobné či blízké účinnosti, bezpečnosti a obdobného klinického využití předmětných 
přípravků poukazuje Ústav na straně č. 18 napadeného rozhodnutí. Okolnost, že 
nepředmětné přípravky AVONEX či COPAXONE náležejí do referenční skupiny č. 69/3, ve 
spise prokazuje např. rozhodnutí Ústavu ze dne 29. 3. 2018 z revizního správního řízení 
sp. zn. SUKLS81849/2014, které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 
3. 12. 2018 pod č. j. sukl417454/2018 (dále jen jako „revizní rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018“). 
 
Okolnost, že odvolání odvolatele proti napadenému rozhodnutí nemá odkladný účinek, je 
okolností vyplývající přímo ze zákona (§ 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.) – tuto okolnost 
tedy nelze přičítat k tíži postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí. Tato okolnost sama 
o sobě ani neznačí nic o tom, že by snad měl Ústav (či nyní i ministerstvo) v předmětném 
správním řízení poskytovat účastníkům řízení nějaký širší prostor pro argumentaci 
a dokazování, než by tomu bylo v jiném typu správního řízení, kde je suspenzivní účinek 
odvolání proti správnímu rozhodnutí zachován. Např. tak bez ohledu na okolnost, zda 
odvolání odvolatele má či nemá odkladný účinek, nemůže odvolací orgán přihlédnout 
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k odvolatelem opožděně doloženým podkladům „4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 
2017.pdf“, jelikož tak stanoví § 82 odst. 4 správního řádu. 
 
Okolnost, že odvolatel může nárokovat náhradu škody, nijak neprokazuje, že by byly postup 
Ústavu v předmětném správním řízení a napadené rozhodnutí nesprávné a nesouladné 
s platnými právními předpisy. Alespoň na okraj však odvolací orgán připomíná, že bylo-li by 
v předmětném správním řízení přeci jen prokázáno, že předmětné přípravky do referenční 
skupiny č. 69/3 nenáleží (což zde však prokázáno nebylo), čehož se zde snaží odvolatel 
evidentně dosáhnout, nebylo by pak vůbec jisté, zda by měly být předmětné přípravky 
i nadále hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (např. pro překážku přiznání 
úhrady vyjádřenou v § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.), což by z povahy věci 
mohlo mít na odvolatele výrazně citelnější finanční dopad, než „pouhé“ snížení úhrad 
předmětných přípravků v rámci referenční skupiny č. 69/3 napadeným rozhodnutím. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně nepodložených úvah tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že z posouzení Ústavu na str. 14 napadeného 
rozhodnutí je evidentní, že Ústav měl o skutkovém stavu pochybnosti, když tvrdil, že „data 
předložená formou citace, která odkazuje pouze na souhrn informací z posteru 
prezentovaného na mezinárodním kongresu, jistě není možno považovat za verifikovaná 
a důkazně podkládající tvrzení účastníka Biogen Netherlands“, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Odvolatelem citovaná část argumentace Ústavu ze strany 14 napadeného rozhodnutí se 
vztahuje ke v té době nedoloženému podkladu „4. Hammes 2018.pdf“. Ústav tím dal 
odvolateli jasně najevo, že část argumentace odvolatele z jeho vyjádření ze dne 18. 12. 2018 
je nepodložená (čili nepřezkoumatelná) a hned vzápětí také na straně 14 napadeného 
rozhodnutí na praktickém příkladu demonstroval, jaká úskalí může tato nepřezkoumatelná 
argumentace odvolatele skýtat, když konkrétně uvedl, že „Například již proto, že není možno 
validně zhodnotit, zda pacienti vstupující to této real-world cross-sectional study odpovídají 
aktuálním podmínkám úhrady přípravků PLEGRIDY v ČR“. 
 
Je sice zjevné, že Ústav měl důvodné pochybnosti o argumentaci odvolatele (pro její 
nepodloženost), to však neznačí nic o tom, že snad měl důvodné pochybnosti stran svého 
záměru (prezentovaného dříve v hodnotící zprávě) zařadit předmětné přípravky 
do referenční skupiny. Pochybnosti správního orgánu stran argumentace účastníka řízení 
nejsou nutně překážkou pro vydání správního rozhodnutí.  
 
Odvolateli se v daném případě nepodařilo svá tvrzení dostatečně podložit (odvolatel neunesl 
důkazní břemeno). Tuto okolnost však nelze nikterak klást za vinu Ústavu. 
  
Argumentaci odvolatele stran pochybností Ústavu o skutkovém stavu tak nelze 
přisvědčit. 
 



 

 

Str. 14 z 48 

 

 Co se týče tvrzení odvolatele, že jestliže odvolatel předložil důkaz formou citace, je 
evidentní, že k citaci musí existovat i „full text“, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav v napadeném rozhodnutí nikde netvrdí, že podklady „4. Hammes 2018.pdf“ 
a „5. Benedict 2017.pdf“ neexistují, že si je snad odvolatel vymyslel. Ústav v napadeném 
rozhodnutí poukázal toliko na okolnost, že z důvodu absence těchto podkladů ve spise není 
argumentace odvolatele podložená (přezkoumatelná) – jinými slovy, nebylo možno ověřit, 
zda odvolatel interpretuje tyto podklady úplně, správně a přiléhavě. 
 
Argumentace odvolatele stran existence plného znění podkladů tak neznačí nic 
o nesprávnosti či nezákonnosti postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že pokud Ústav považuje formu citace 
za nedostatečnou formu důkazu pro verifikaci tvrzení účastníka (ne vždy by tomu tak přitom 
muselo být, jelikož Ústav by mohl „full text“ znát z úřední činnosti nebo by z hlediska zásady 
volného hodnocení důkazů mohl citaci považovat za dostatečnou) a vyžaduje „full text“, je 
dle názoru odvolatele nutné o této skutečnosti účastníka před vydáním rozhodnutí vyrozumět 
buď formou negativního zhodnocení v další vydané hodnotící zprávě nebo formou výzvy 
k doložení „full textu“, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
V situaci, kdy měl Ústav již shromážděné podklady pro vydání napadeného rozhodnutí 
(o čemž účastníky řízení náležitě zpravil formou sdělení o ukončení zjišťování podkladů 
pro rozhodnutí), přičemž následné polemiky odvolatele ani neprokázaly (nepostavily najisto) 
žádná pochybení Ústavu stran jeho záměru zařadit předmětné přípravky do referenční 
skupiny č. 69/3 (záměru dříve vyjádřeného v hodnotící zprávě), by nebylo logické, aby Ústav 
nepřistoupil k vydání meritorního rozhodnutí. Povinnost správního orgánu vydávat v takové 
situaci další hodnotící zprávu (pozitivní či negativní) či žádat po účastníkovi řízení další 
podklady žádný platný právní předpis nestanoví, a proto se jí nemůže odvolatel domáhat. 
 
Nic zde ani nesvědčí o tom, že by byly nedoložené podklady „4. Hammes 2018.pdf“ 
a „5. Benedict 2017.pdf“ Ústavu (či také dalším účastníkům předmětného správního řízení) 
známy z jeho vlastní činnosti. Pakliže by měl Ústav na základě citace z podkladů 
„4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 2017.pdf“ konkrétně rozhodnout, musely by být tyto 
podklady v době jeho rozhodování součástí spisové dokumentace (respektive ještě před 
vydáním rozhodnutí, aby se s nimi mohli všichni účastníci předmětného správního řízení 
náležitě seznámit). Postup Ústavu, kdy ten nepřistoupil na nepodloženou argumentaci 
odvolatele, je tedy správný a souladný s platnými právními předpisy. 
 
Měl-li odvolatel zájem na tom, aby Ústav dokumenty „4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 
2017.pdf“ náležitě zohlednil, bylo na odvolateli, aby zajistil, že bude mít Ústav dokumenty 
v dostačujícím rozsahu a podobě k dispozici. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostatečného dokazování tak nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že v daném případě se plně uplatní zásada 
materiální pravdy, podle níž správní orgán vždy postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Tím, že Ústav rozhodl na základě podkladů založených ve spise, přičemž odmítl rozhodovat 
na základě nepodložené argumentace odvolatele, dostál zásadě materiální pravdy, 
zakotvené v § 3 správního řádu. V tomto ohledu zde není Ústavu co vytknout. 
 
Argumentaci odvolatele stran zásady materiální pravdy tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že nelze hovořit o tom, že nebylo možné vyzvat 
účastníka nebo vydat další hodnotící zprávu s ohledem na zásadu procesní ekonomie, když 
od vydání hodnotící zprávy (prosinec 2018) uběhlo půl roku, přičemž v tomto časovém 
období bylo možné „full texty“ přezkoumat, a odstranit tak důvodné pochybnosti, které Ústav 
na str. 14 napadeného rozhodnutí vyjevil, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Z napadeného rozhodnutí, jakož i z obsahu předmětného spisu, není zjevné, že by Ústav 
odmítal vydat další hodnotící zprávu či vyzvat odvolatele k přeložení podkladů 
„4. Hammes 2018.pdf“ a „5. Benedict 2017.pdf“ výhradně s ohledem na zásadu procesní 
ekonomie. 
 
Důvod, proč tak Ústav neučinil, sice také jistě souvisí se zásadou procesní ekonomie, avšak 
nikoliv výhradně jen s ní. Ústav již měl v době vydání napadeného rozhodnutí dostatek 
podkladů, aby rozhodnutí vydal. Žádnému z účastníků předmětného správního řízení se 
přitom nepodařilo náležitě vyvrátit jeho záměr vydat jej tak, jak avizoval v rámci hodnoticí 
zprávy (včetně zařazování předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3). Proto 
Ústav přistoupil k vydání napadeného rozhodnutí, aniž by činil další kroky popsané 
odvolatelem. Z tohoto hlediska je přitom irelevantní, jak dlouho předmětné správní řízení 
v prvním stupni trvalo. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně zásady procesní ekonomie tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav svým procesním postupem, kdy vydal 
rovnou (byť až po půl roce) napadené rozhodnutí a nevydával další hodnotící zprávu nebo 
výzvu k doložení „full textů“, zkrátil procesní práva odvolatele na spravedlivý proces a porušil 
zásadu materiální pravdy, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
K naplnění zásady materiální pravdy (§ 3 správního řádu) se již odvolací orgán vyjádřil 
několikráte výše – zde již tedy pouze ve stručnosti opakuje, že zde ze strany Ústavu tato 
zásada porušena nebyla. 
 
K otázce vedení spravedlivého procesu odvolací orgán podotýká, že odvolatel, jakož 
i všichni ostatní účastníci předmětného správního řízení, měli v předmětném správním řízení 
stejnou příležitost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (o této příležitosti Ústav všechny 
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účastníky předmětného správního řízení zpravil ve vyrozumění o zahájení správního řízení 
ze dne 15. 6. 2018, č. j. sukl235825/2018) – této příležitosti ostatně odvolatel prokazatelně 
využil skrze své vyjádření ze dne 27. 6. 2018. Dále měli všichni účastníci předmětného 
správního řízení možnost seznámit se se všemi podklady, které byly rozhodné pro vydání 
napadeného rozhodnutí (o ukončení jejich shromažďování byli všichni účastnící 
předmětného řízení taktéž zpraveni sdělením Ústavu). Stejně tak měli všichni účastnící 
předmětného správního řízení možnost se seznámit s úvahami a závěry Ústavu, které byly 
rozhodné pro vydání napadeného rozhodnutí (byly obsaženy již v hodnotící zprávě Ústavu). 
 
Všichni účastnící předmětného správního řízení pak ještě v době před vydáním napadeného 
rozhodnutí měli možnost se k těmto podkladům, úvahám a závěrům vyjádřit (například s nimi 
polemizovat), přičemž odvolatel této možnosti skrze své vyjádření ze dne 18. 12. 2018 
prokazatelně využil. Že byl odvolatel ve svých snahách neúspěšný (nevyužil své možnosti 
efektivně), neznačí nic o tom, že by bylo předmětné správní řízení procesem 
nespravedlivým. Okolnost, že odvolatel opomněl podložit svou argumentaci ve svém 
vyjádření ze dne 18. 12. 2018 odkazovanými odbornými podklady, činilo jeho argumentaci 
nepřezkoumatelnou, čímž si vlastně může odvolatel za svůj neúspěch (neefektivní využití 
možností) do značné míry sám. Po Ústavu nelze spravedlivě požadovat, aby své 
rozhodování založil na nepřezkoumatelné argumentaci odvolatele, tím by totiž Ústav porušil 
mimo jiné § 3 správního řádu (zásada materiální pravdy). 
 
Závěrem odvolací orgán podotýká, že z obsahu spisu neseznal, že by Ústav k odvolateli 
a ostatním účastníkům předmětného správního řízení přistupoval rozdílně – že by některé 
účastníky řízení protežoval, zatímco jiné naopak diskriminoval. 
 
Argumentaci odvolatele stran spravedlivého procesu a zásady materiální pravdy tak 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že výše uvedené představuje procesní vadu, jež 
má za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, jelikož odvolatel trvá dále na svých 
tvrzeních o nezaměnitelnosti předmětných léčivých přípravků s přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 69/3, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Okolnost, že odvolatel trvá na svých tvrzeních o nezaměnitelnosti předmětných přípravků 
a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3, neznačí nic o procesních pochybeních 
Ústavu. Kdyby tomu tak ve skutečnosti bylo, musel by odvolací orgán automaticky rušit 
veškerá správní rozhodnutí Ústavu, bylo-li by proti nim směřováno odvolání, ve kterém by 
účastník řízení i nadále trval na svých argumentech, se kterými neuspěl v prvním stupni 
správního řízení, což by zcela zablokovalo (bránilo pravomocnému ukončení) mnoho 
správních řízení. 
 
Trvá-li účastník řízení na svých argumentech, je zcela namístě, aby je přednesl i odvolacímu 
orgánu prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Odvolací 
orgán pak přezkoumává, zda byl takový účastník se svými argumenty před správním 
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orgánem prvního stupně po právu neúspěšný. Vzhledem k tomu, že část argumentace 
odvolatele nebyla v řízení před Ústavem podložena (nebyla přezkoumatelná), shledal 
odvolací orgán, že byl odvolatel s takovou svojí argumentací po právu neúspěšný – k žádné 
procesní vadě zde v tomto ohledu ze strany Ústavu nedošlo. 
 
Argumentaci odvolatele stran trvání na jeho argumentaci tak nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti odvolací orgán uzavírá, že odvolací námitka č. 1 je 
nedůvodná. 
 
2. 
Odvolatel ve své námitce č. 2 namítá, že Ústav zásadně procesně pochybil, když se 
dostatečně nevypořádal s námitkami odvolatele a vypořádal je nesprávně. Odvolatel 
tvrdí, že jádrem jeho námitek bylo (kromě námitky nezaměnitelnosti) zejména nemožnost 
zohlednění předběžně vykonatelného „fixu“ a nepřipojení řízení o předmětném přípravku do 
hloubkové revize. Odvolatel trvá na svých dříve vznesených námitkách, na něž odkazuje, 
a v rámci odvolání je dále rozvíjí. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 2 odvolatele následující. 
 
Nejprve se odvolací orgán vyjádří k problematice tzv. fixu (tj. k aplikaci platné základní 
úhrady referenční skupiny č. 69/3 v rámci výpočtu úhrad předmětných léčivých přípravků). 
 
Podle věty první § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Základní úhrada referenční 
skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny 
v následující revizi úhrad“. Tím je dán tzv. fix základní úhrady určité referenční skupiny. Lze 
poznamenat, že předmětné správní řízení není revizním řízením, a proto zde nebyla 
stanovena žádná základní úhrada (čili ani základní úhrada referenční skupiny č. 69/3). 
V době vydání napadeného rozhodnutí zde však byla k dispozici platná základní úhrada 
referenční skupiny č. 69/3 (z jiného správního řízení). 
 
Podle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 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“. Tím je dán vliv fixované základní úhrady určité referenční skupiny na stanovení 
či změnu výší úhrad přípravků náležejících do dané referenční skupiny. Jedná se přitom 
o zvláštní ustanovení, které speciálně upravuje postup výpočtu výše úhrady u přípravků 
z referenční skupiny ve správním řízení (které není revizí), kde je již k dispozici platná výše 
základní úhrady dané referenční skupiny. 
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Ústav konkrétně vypočítal výši úhrady za balení předmětných léčivých přípravků 
následujícím způsobem. Nejprve Ústav určil platnou základní úhradu, ze které při kalkulaci 
úhrad předmětných přípravků vycházel. Vzhledem k tomu, že předmětné přípravky náležejí 
do referenční skupiny č. 69/3, což bylo prokázáno v předmětném správním řízení (ale 
i v předcházejícím správním řízení sp. zn. SUKLS217284/2015), vycházel Ústav v rámci 
předmětného individuálního správního řízení při výpočtu úhrady za balení předmětných 
přípravků z platné základní úhrady referenční skupiny č. 69/3. Platná základní úhrada 
referenční skupiny č. 69/3 přitom činila částku 465,3643 Kč za obvyklou denní terapeutickou 
dávku (dále jen „ODTD“). 
 
Výše uvedenou platnou základní úhradu Ústav ve spise předmětného správního řízení 
dokládá revizním rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, v jehož výroku č. 1 byla tato základní 
úhrada stanovena. Tuto okolnost lze navíc ověřit i z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně 
například ze seznamů cen a úhrad, které jsou v souladu s § 39n odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. zveřejňovány na elektronické úřední desce Ústavu. Seznam platný a účinný 
k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. k 18. 6. 2019) je konkrétně dostupný z adresy 
http://www.sukl.cz/file/90649_1_1 (dále také jen jako „červnový seznam“). 
 
V červnovém seznamu pak v souvislosti s vydáním revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 
figuruje několik přípravků z referenční skupiny č. 69/3 (AVONEX, BETAFERON, 
COPAXONE, EXTAVIA a REBIF), přičemž jako základní úhrada této referenční skupiny zde 
figuruje právě částka 465,3643 Kč/ODTD. Platí přitom, že nestanoví-li zákon jinak (nebo 
nežádá-li držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku nákladově efektivnější výši 
a podmínky úhrady), je použití platné základní úhrady referenční skupiny při výpočtu úhrady 
za balení léčivého přípravku z dané referenční skupiny v průběhu individuálního správního 
řízení jedinou zákonnou možností (viz § 39c odst. 7 a 8 zákona č.48/1997 Sb.). 
 
Vzhledem k tomu, že odvolatel zde nebyl v pozici žadatele (a ani zde nenavrhoval stanovit 
nějaké nákladově efektivnější výše a podmínky úhrady) a že zde zákon ani nestanoví jinak, 
bylo zde třeba při výpočtu úhrady za balení předmětných přípravků využít právě platnou 
základní úhradu referenční skupiny č. 69/3 činící částku 465,3643 Kč. Tuto základní úhradu 
zde pak Ústav reálně využil (viz str. 20 napadeného rozhodnutí). 
 
K tomu odvolací orgán dodává, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. k 18. 6. 2019) 
byla platná základní úhrada referenční skupiny č. 69/3 (465,3643 Kč/ODTD) založena 
na toliko předběžně vykonatelném (nikoliv pravomocném) rozhodnutí, jelikož revizní 
rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 bylo napadeno odvoláním. Okolnost předběžné vykonatelnosti 
revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 je patrná např. z červnového seznamu a odvolatel si 
jí je evidentně vědom (explicitně na ni upozorňoval). To nicméně nijak neubírá na faktu, že to 
byla základní úhrada platná. Ustanovení § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. totiž nijak 
speciálně nevymezuje okamžik začátku platnosti základní úhrady, respektive neurčuje, že 
za platnou základní úhradu nelze považovat základní úhradu založenou na toliko předběžně 
vykonatelném revizním rozhodnutí, a že tedy základní úhrada založená na toliko předběžně 
vykonatelném rozhodnutí je základní úhradou neplatnou. Odvolací orgán má v tomto směru 
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za to, že Ústav při svém výpočtu úhrady za balení předmětných přípravků vyšel ze vskutku 
platné základní úhrady referenční skupiny č. 69/3. 
 
Lze taktéž dodat, že základní úhrada referenční skupiny č. 69/3, činící částku 
465,3643 Kč/ODTD, byla platná i v době vykonatelnosti (viz § 39h odst. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb.) napadeného rozhodnutí. Tuto okolnost lze ověřit z veřejného seznamu cen 
a úhrad (viz § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), např. již ze seznamu platného a účinného 
pro měsíc srpen 2019, jenž je volně dostupný z adresy http://www.sukl.cz/file/90978_1_1 
(dále jen jako „srpnový seznam“). 
 
I v srpnovém seznamu v souvislosti s vydáním revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 
figuruje několik přípravků z referenční skupiny č. 69/3 (AVONEX, BETAFERON, 
COPAXONE, EXTAVIA a REBIF), přičemž jako základní úhrada této referenční skupiny zde 
stále figuruje částka 465,3643 Kč/ODTD. V srpnovém seznamu nově figurují předmětné 
přípravky (dříve s vyššími úhradami v souvislosti s předcházejícím individuálním 
rozhodnutím Ústavu) s úhradou za balení vycházející ze základní úhrady 
465,3643 Kč/ODTD. Odvolací orgán má tedy za prokázané, že vykonatelné úhrady 
předmětných přípravků stanovené v napadeném rozhodnutí spolu s platnou základní 
úhradou referenční skupiny č. 69/3 v reálné praxi koexistovaly. Jinými slovy – platná výše 
základní úhrady se v praxi nemíjela s reálnými úhradami předmětných přípravků (v době 
vykonatelnosti napadeného rozhodnutí). Základní úhradu referenční skupiny č. 69/3 činící 
částku 465,3643 Kč/ODTD tak nebylo možno označovat jako základní úhradu neplatnou, 
nereálnou, virtuální či podobně. 
 
Po upřesnění některých okolností stran platnosti základní úhrady referenční skupiny č. 69/3 
se bude odvolací orgán věnovat dalším okolnostem postupu stanovení výší úhrad 
předmětných léčivých přípravků. 
 
Vzhledem k tomu, že zde byla ODTD pro peginterferon beta-1a stanovena jako 
8,9286 mcg/den, přičemž se vycházelo z dávkování 125 mcg/14dnů (viz str. 19 a 20 
napadeného rozhodnutí), představovala zde základní úhrada referenční skupiny č. 69/3 
vztažená na situaci peginterferonu beta-1a částku 465,3643 Kč/8,9286 mcg. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětný přípravek PLEGRIDY 63MCG+94MCG obsahuje ve svém 
balení celkem 157 mcg peginterferonu beta-1a, přičemž na 8,9286 mcg peginterferonu 
beta-1a připadala částka 465,3643 Kč, činila úhrada za balení tohoto přípravku částku 
8 182,94 Kč. Tento postup výpočtu výše úhrady za balení předmětného přípravku 
PLEGRIDY 63MCG+94MCG je v souladu s § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“).  
  
Lze též poznamenat, že předmětný přípravek PLEGRIDY 63MCG+94MCG se používá jen 
jednou při zahájení terapie (titrace dávky), později se používá již jen přípravek PLEGRIDY 
125 MCG (každých 14 dnů jedna předplněná stříkačka) – tyto okolnosti jsou zřejmé 
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ze souhrnu údajů o léčivém přípravku (jinde také jen jako „SPC“) předmětných přípravků, 
který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 3. 12. 2018 
pod č. j. sukl417454/2018 (titrační charakter přípravku PLEGRIDY 63MCG+94MCG zmiňuje 
Ústav na straně 19 a 20 napadeného rozhodnutí). 
 
Vzhledem k tomu, že předmětný přípravek PLEGRIDY 125MCG obsahuje ve svém balení 
celkem 250 mcg peginterferonu beta-1a (2 předplněné stříkačky à 125 mcg), přičemž 
na 8,9286 mcg peginterferonu beta-1a připadala částka 465,3643 Kč, činila úhrada za balení 
tohoto přípravku částku 13 030,16 Kč (250 * 465,3643 / 8,9286). Tento postup výpočtu výše 
úhrady za balení předmětného přípravku PLEGRIDY 125MCG je v souladu s § 18 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.  
 
Pro určitou ilustraci vztahů úhrad s jinými konkrétními přípravky z referenční skupiny č. 69/3 
odvolací orgán dodává, že vystačí-li balení předmětného přípravku PLEGRIDY 125MCG 
na 4 týdny (1 předplněná stříkačka na 2 týdny), potom vyjde co do stanovené výše úhrady 
týden terapie přípravkem PLEGRIDY 125MCG na částku 3 257,54 Kč. Podle červnového či 
srpnového seznamu (jakož i podle výroku č. 2 revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018) činila 
výše úhrady za balení nepředmětného přípravku AVONEX 30MCG/0,5ML INJ SOL 
4X0,5ML+4J, kód Ústavu 0026252 (dále jen jako „AVONEX“) částku 13 030,24 Kč. Balení 
přípravku AVONEX obsahuje 4 předplněné stříkačky (každá obsahuje 30 mcg léčivé látky 
interferon beta-1a, což je dávka na jeden týden), týden terapie přípravkem AVONEX proto co 
do stanovené výše úhrady vyjde na částku 3 257,56 Kč. Tyto okolnosti jsou odvolateli 
známé, jelikož je držitelem rozhodnutí o registraci přípravku AVONEX. 
 
Z výše uvedeného pak vyplývá, že v době nástupu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí 
(srpen 2019) vyšel týden terapie s přípravky PLEGRIDY 125 MCG a AVONEX (oba 
z referenční skupiny č. 69/3) co do stanovených výší úhrad stejně (marginální rozdíl 2 haléřů 
mezi částkami 3 257,54 Kč a 3 257,56 Kč je dán zaokrouhlením a nemá zde praktický 
význam). Pakliže by Ústav úhradu předmětnému přípravku PLEGRIDY 125 MCG 
napadeným rozhodnutím přeci jen nezměnil, vyšel by týden terapie tímto předmětným 
přípravkem co do stanovené výše úhrady (i nadále) na částku 3 813,95 Kč (15 255,79 / 4). 
To by pak bylo o více než 500 Kč na týden více, než u přípravku AVONEX, pro což však 
odvolací orgán nevidí žádné důvody – není zjevný žádný právní či jiný důvod, proč by měl 
v srpnu 2019 předmětný přípravek PLEGRIDY 125 MCG vyjít zdravotní pojišťovny co do 
stanovených výší úhrad (i nadále) výrazně dráž než přípravek AVONEX (který je ze stejné 
referenční skupiny č. 69/3). 
 
Lze poznamenat, že tuto vyšší úhradu oproti přípravku AVONEX reálně požíval předmětný 
přípravek PLEGRIDY 125 MCG již od měsíce června 2018 (v souvislosti s nástupem 
vykonatelnosti revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018; viz veřejný seznam dostupný 
z http://www.sukl.cz/file/88072_1_1). Ústav tedy napadeným rozhodnutím fakticky odstranil 
(rok trvající) nedůvodný rozdíl v úhradách mezi předmětnými přípravky a jinými přípravky 
z referenční skupiny č. 69/3 (např. přípravkem AVONEX). 
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Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že základní úhrada referenční skupiny č. 69/3 činící částku 
465,3643 Kč/ODTD již není v současné době platná, jelikož zanikla v souvislosti se zrušením 
revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018, jež bylo zrušeno rozhodnutím ministerstva ze dne 
18. 12. 2019, č. j.  MZDR 21811/2018-3/CAU, zn.: L15/2018. V rámci veřejného seznamu 
(viz § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) tak přestaly úhrady plynoucí z revizního rozhodnutí 
ze dne 29. 3. 2018 figurovat – naposledy figurovaly v seznamu pro měsíc leden 2020, který 
je veřejně dostupný z adresy http://www.sukl.cz/file/92064_1_1. 
 
Po šest měsíců (tj. srpen 2019 až leden 2020) tedy ve veřejných seznamech figurovaly 
předmětné přípravky a přípravky AVONEX, BETAFERON, COPAXONE, EXTAVIA a REBIF 
(všechny z referenční skupiny č. 69/3) s úhradami za balení, které společně vycházely ze 
základní úhrady činící částku 465,3643 Kč/ODTD. Kupříkladu přípravek AVONEX měl 
v seznamu pro měsíc únor 2020, který je veřejně dostupný z adresy 
http://www.sukl.cz/file/92353_1_1, úhradu za balení ve výši 15 257,92 Kč (úhrada dle 
předcházejícího řízení sp. zn. SUKLS19430/2010), čímž se co do stanovené výše úhrady 
stal pro zdravotní pojišťovny nákladnější něž předmětné přípravky. Tím se v zásadě obrátila 
situace těchto přípravků oproti stavu, který trval více než rok v době před nástupem účinnosti 
napadeného rozhodnutí (tehdy byly předmětné přípravky co do stanovené výše úhrady 
nákladnější než přípravek AVONEX od června 2018 do července 2019). 
 
Odvolací orgán má na základě výše uvedeného za prokázané, že z důvodu vydání 
napadeného rozhodnutí sice nebyly zajištěny srovnatelné úhrady předmětných přípravků 
a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3 až do současnosti, nicméně bylo tomu tak 
alespoň po určitou dobu (konkrétně po dobu šesti měsíců od počátku vykonatelnosti 
napadeného rozhodnutí). Tyto okolnosti jsou odvolateli známé, neboť je držitelem rozhodnutí 
o registraci jak předmětných přípravků, tak i přípravku AVONEX.  
 
Odvolatel na okolnost zrušení revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 explicitně upozornil 
ve svém vyjádření ze dne 10. 1. 2020, které bylo ministerstvu doručeno a do správního spisu 
založeno pod č. j. MZDR 35578/2019-3/OLZP dne 13. 1. 2020. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 10. 1. 2020 tvrdí, s odkazem na argumentaci Ústavu 
ze strany 22 napadeného rozhodnutí, že zrušené revizní rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 bylo 
podkladem a východiskem pro stanovení úhrady v předmětném správním řízení a bylo plně 
reflektováno v napadeném rozhodnutí, avšak právě zrušením revizního rozhodnutí ze dne 
29. 3. 2018 došlo ke změně skutkových okolností v předmětném správním řízení. Jelikož 
odvolací orgán rozhoduje o stavu ke dni vydání svého rozhodnutí (např. dle rozsudků 
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 68/2008 či 2 As 8/2016), jedná se o skutečnost, 
která zakládá důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán k uvedenému konstatuje, že mu je okolnost zrušení revizního rozhodnutí 
ze dne 29. 3. 2018 velmi dobře známá z jeho úřední činnosti – bylo to ostatně právě 
ministerstvo, které dané revizní rozhodnutí zrušilo. Nejedná se však o okolnost, která by 
měla svědčit pro zrušení napadeného rozhodnutí. 
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Zaprvé je zde třeba přihlédnout k dikci věty prvé § 89 odst. 2 správního řádu, podle níž platí, 
že „Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy“. Odvolací orgán přezkoumal, že v době 
před vydáním napadeného rozhodnutí, jakož i v okamžiku vydání napadeného rozhodnutí 
(dokonce i v době několika měsíců od počátku vykonatelnosti napadeného rozhodnutí), byla 
základní úhrada referenční skupiny č. 69/3 činící částku 465,3643 Kč/ODTD základní 
úhradou platnou (reálně existující) a jelikož jsou předmětné přípravky součástí referenční 
skupiny č. 69/3, neměl Ústav v zásadě jinou možnost, než při výpočtu výše úhrad za jejich 
balení aplikovat právě tuto výši základní úhrady – odlišný postup Ústavu (např. aplikace v té 
době již neplatné výše základní úhrady referenční skupiny č. 69/3, která byla překonána 
právě základní úhradou činící částku 465,3643 Kč/ODTD) by bylo nutno shledat 
nesouladným s § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Je sice zřejmé, že v době vydání napadeného rozhodnutí (jakož i v době nástupu 
vykonatelnosti napadeného rozhodnutí) byla základní úhrada činící částku 
465,3643 Kč/ODTD jen jakousi průběžnou základní úhradou (předběžně vykonatelnou 
úhradou) – aniž by bylo možné v té době jakkoli předjímat, zda bude i v době ukončení 
revizního řízení základní úhrada mít stejnou hodnotu – to však této základní úhradě neubírá 
na její platnosti. Kupříkladu, zdravotní pojišťovny byly povinné na základě předběžně 
vykonatelného revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 po určitou dobu svým pojištěncům 
hradit některé přípravky z referenční skupiny č. 69/3 v souladu s tímto revizním rozhodnutím. 
 
Zadruhé je třeba přihlédnout k tomu, že úhrady přípravkům stanovuje výhradně Ústav, nikoli 
ministerstvo (viz § 15 odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.). Odvolací orgán má proto za 
to, že okamžik stanovení úhrady – a tedy i okamžik aplikace platné výše základní úhrady – 
spadá právě jen do okamžiku vydání správního rozhodnutí Ústavu, nikoliv správního 
rozhodnutí ministerstva. Byla-li tedy ve správním rozhodnutí aplikovaná výše základní 
úhrady neplatná v jiný okamžik (např. zde v době po vydání napadeného rozhodnutí od 
února 2020), jednalo by se o okolnost bez právního významu pro účely posouzení 
stanovených výší úhrad. Nejinak je tomu nyní i zde při posouzení úhrad předmětných 
léčivých přípravků stanovených v napadeném rozhodnutí. 
 
Zatřetí je třeba přihlédnout k okolnosti, že zákon č. 48/1997 Sb. předpokládá určité výkyvy 
v úhradách přípravků ze stejné referenční skupiny (jakož i výkyvy základní úhrady jejich 
referenční skupiny), kde k nápravě takových výkyvů slouží jeho § 39i odst. 2, podle kterého 
platí, že „Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek 
úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá 
základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7 (…)“. 
 
V průběhu předmětného správního řízení (v odvolací fázi) pak vskutku došlo v zásadnímu 
výkyvu ve výši základní úhrady referenční skupiny č. 69/3 (z důvodu pozbytí platnosti 
základní úhrady činící částku 465,3643 Kč/ODTD). Platné právní předpisy nicméně ukládají 
Ústavu povinnost řešit tuto situaci skrze neprodlené zahájení (nápravného) individuálního 
správního řízení dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., nikoliv skrze rušení správního 
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rozhodnutí pocházejícího z již dříve zahájeného správního řízení. Pakliže by ministerstvo 
tento zásadní výkyv ve výši platné základní úhrady referenční skupiny č. 69/3 nyní vtělilo 
do svého rozhodnutí o odvolání proti napadenému rozhodnutí tak, že by kvůli tomu 
napadené rozhodnutí zrušilo, jednalo by nad rámec platných právních předpisů, jelikož úlohu 
nápravy takového výkyvu platné základní úhrady má zákonem explicitně svěřenu Ústav 
v jiném typu správního řízení. Postupům dle zákona č. 48/1997 Sb. přitom musí být před 
postupy dle obecných právních předpisů dána přednost (srov. § 1 odst. 2 správního řádu). 
 
Na tom nemění nic ani odvolatelem odkazovaná judikatura správních soudů – ta 
nepojednává nic o výše předestřených důvodech a ostatně ani nikterak nereflektuje specifika 
systému úhrad léčivých přípravků. Žádá-li tedy odvolatel ve svém vyjádření ze dne 
10. 1. 2020 ministerstvo, aby kvůli zrušení revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 
napadené rozhodnutí bezodkladně zrušilo, činí tak nepřípadně. 
 
Odvolací orgán tedy neshledal na postupu Ústavu při výpočtu úhrady za balení 
předmětných přípravků žádná pochybení. 
 
Odvolatel nicméně považuje postup Ústavu při výpočtu úhrady za balení předmětných 
přípravků za vadný. Ve svém vyjádření ze dne 27. 6. 2018, jakož i ve svém vyjádření ze dne 
18. 12. 2018, nesouhlasil s tím, aby Ústav při svých výpočtech vycházel ze (zafixované) 
základní úhrady 465,3643 Kč/ODTD, která zde byla dána předběžně vykonatelným revizním 
rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018. 
 
Ústav pak například na straně 7 napadeného rozhodnutí k námitkám odvolatele stran 
aplikace fixované výše základní úhrady uvedl, že „K namítané nemožnosti stanovit léčivému 
přípravku PLEGRIDY úhradu na základě ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění z důvodu dosud nepravomocného rozhodnutí, Ústav odkazuje 
na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR22978/2017-2/FAR, 
sp. zn. FAR: L23/2017 ze dne 19. 9. 2017, ze kterého explicitně vyplývá, že ‚Právní moc se 
tedy vztahuje ke změnitelnosti rozhodnutí řádným opravným prostředkem, nikoliv k platnosti 
a účinnosti rozhodnutí,‘ a rovněž, že předběžně vykonatelnou úhradou (tedy úhradou 
stanovenou v předmětném případě v řízení sp. zn. SUKLS81849/2014) je třeba rozumět 
‚právně účinnou, tedy platnou základní úhradu, která byla publikována v seznamu cen 
a úhrad, která ode dne, kdy je vykonatelná, působí do právní sféry účastníků řízení a správní 
orgány jsou jí vázány.‘ Je tedy zřejmé, že výše uvedený výklad odvolacího orgánu má 
obecnou platnost a nelze jej ztotožňovat a aplikovat pouze na účastníkem uváděné 
tzv. obcházení revizí. Z předběžně vykonatelné základní úhrady referenční skupiny je tak 
nutno vycházet vždy při aplikaci ustanovení § 39c odst. 7 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, a to bez ohledu záměr žadatele, který Ústav není povinen, a ani dost dobře 
nemůže, posuzovat“.  
 
Na straně 10 napadeného rozhodnutí Ústav v reakci na námitky odvolatele uvedl, že 
„Odvolací orgán shrnul, že ‚v ustanovení § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. se platnou 
základní úhradou rozumí základní úhrada vykonatelná, resp. předběžně vykonatelná, neboť 
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jde o právně účinnou, tedy platnou, základní úhradu, která byla publikována v seznamu cen 
a úhrad, která ode dne, kdy je vykonatelná, působí do právní sféry účastníků řízení a správní 
orgány jsou jí vázány. Tato vykonatelná, resp. předběžně vykonatelná základní úhrada se 
použije ve smyslu ustanovení § 39c odst. 8 věty první před středníkem zákona 
č. 48/1997 Sb. pro stanovení nebo změnu výše úhrad všech v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků, nestanoví-li zákon č. 48/1997 Sb. jinak.‘ Ústav se s tímto 
závěrem MZ plně ztotožňuje“. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu Ústav tím, že odvolatele upozornil na povinnost aplikovat 
platnou (tedy i předběžně vykonatelnou) základní úhradu v rámci aplikace § 39c odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., dostatečně a správně vypořádal námitky odvolatele stran aplikace 
základní úhrady referenční skupiny č. 69/3 činící částku 465,3643 Kč/ODTD při výpočtu 
úhrad předmětných přípravků. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nedostatečně a nesprávně vypořádal s jeho 
námitkami ohledně nemožnosti zohlednění předběžně vykonatelného „fixu“, tak nelze 
přisvědčit. 
 
Dále se odvolací orgán vyjádří k otázce připojování řízení do revize. 
 
Předmětné individuální správní řízení s předmětnými přípravky bylo zahájeno dne 
13. 6. 2018 (podáním žádosti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven), napadené 
rozhodnutí bylo vydáno dne 18. 6. 2019. V období od 13. 6. 2018 do 18. 6. 2019 sice 
probíhalo i revizní správní řízení s referenční skupinou č. 69/3 (s jinými přípravky 
z referenční skupiny č. 69/3), a sice pod sp. zn. SUKLS81849/2014, to se však tou dobou 
nacházelo v odvolací fázi v důsledku podání několika odvolání proti reviznímu rozhodnutí 
ze dne 29. 3. 2018 (první z odvolání v revizi bylo podáno ke dni 17. 4. 2018, ministerstvo 
o odvoláních nakonec rozhodlo dne 18. 12. 2019). 
 
Ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu mimo jiného neumožňuje spojování správních 
řízení za stavu, kdy tomu brání povaha věci. V daném případě tomu přitom povaha věci 
vskutku bránila, jelikož odvolací řízení, vedené správním orgánem druhého stupně je 
zásadně odlišného charakteru od řízení nalézacího, vedeného správním orgánem prvého 
stupně v době před vydáním jeho rozhodnutí (např. předmětné individuální správní řízení). 
Ústav tedy nemohl připojit předmětné individuální správní řízení k revizi 
sp. zn. SUKLS81849/2014 (v té době tomu bránila povaha věci). Jelikož takto Ústav ani 
reálně neučinil, nelze mu v tomto ohledu ničeho vytknout. 
 
Odvolatel nicméně považuje postup Ústavu, kterýžto nezahrnul předmětné léčivé přípravky 
do revize sp. zn. SUKLS81849/2014, evidentně za vadný. Odvolatel se ve svém vyjádření 
ze dne 27. 6. 2018, jakož i ve svém vyjádření ze dne 18. 12. 2018, takového zahrnutí 
předmětných přípravků do revize v podstatě domáhal. Konkrétně odvolatel navrhoval, aby 
Ústav s předmětnými léčivými přípravky zahájil jiné revizní správní řízení, a to pak následně 
připojil k revizi sp. zn. SUKLS81849/2014. 
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Ústav na straně 7 napadeného rozhodnutí vysvětlil, proč nezahájil revizi 
sp. zn. SUKLS81849/2014 s předmětnými přípravky (nebyly v té době v referenční skupině 
č. 69/3, respektive nebyly v systému úhrad), a dále ozřejmil, že za určitých podmínek by bylo 
možno připojit později zahájené individuální správní řízení o změně výše a podmínek úhrady 
do dříve zahájené revize (žadatel v individuálním řízení požádá o připojení k revizi) a že 
zahájit paralelně další hloubkovou revizi (která by se pak připojovala k revizi 
sp. zn. SUKLS81849/2014) nelze. 
 
Na straně 12 napadeného rozhodnutí pak Ústav mj. vysvětlil, proč nepřipojil předcházející 
individuální správní řízení o žádosti o stanovení maximální ceny a výší a podmínek úhrady 
předmětných přípravků sp. zn. SUKLS217284/2015 do revize sp. zn. SUKLS81849/2014. 
Ústav zde dovodil, že jde o správní řízení s odlišným předmětem, vedená za odlišným 
účelem. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu tak Ústav odvolatele jasně zpravil o tom, že držitel rozhodnutí 
o registraci předmětných přípravků (před odvolatelem to byla společnost BIOGEN IDEC 
LIMITED) měl např. možnost v době po vstupu předmětných přípravků do systému úhrad 
(což bylo v závěru roku 2016) usilovat prostřednictvím žádosti o změnu výše a podmínek 
úhrady předmětných přípravků o připojení do revize sp. zn. SUKLS81849/2014. To je dle 
názoru ministerstva vskutku možné. Že snad držitel rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků této možnosti nevyužil, nelze považovat za vadu v postupu Ústavu v rámci 
předmětného správního řízení. 
 
Pro úplnost lze též dodat, že odvolatel (či dříve i společnost BIOGEN IDEC LIMITED) byl 
účastníkem revize sp. zn. SUKLS81849/2014 (jakožto držitel rozhodnutí o registraci 
přípravků AVONEX). Dále odvolací orgán dodává, že ačkoliv zde byla diskuse odvolatele 
a Ústavu stran možností přiřazení předmětných přípravků do revize 
sp. zn. SUKLS81849/2014 poměrně obsáhlá, je třeba mít na zřeteli, že polemiky o tom, 
jakým způsobem mělo či nemělo dojít k zahrnutí předmětných přípravků do revize 
sp. zn. SUKLS81849/2014 mimo rámec předmětného správního řízení (například zahájením 
a připojením jiných správních řízení) jsou zde mimo dosah přezkumu odvolacího orgánu. 
Dle § 89 odst. 2 správního řádu totiž platí, že „Odvolací správní orgán přezkoumává soulad 
napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy“. 
Jinými slovy – zda Ústav případně chyboval či nechyboval stran nezahájení nějakého jiného 
správního řízení (individuálního či revizního), jež by následně připojil do revize 
sp. zn. SUKLS81849/2014, je zde pro účely vedení předmětného správního řízení irelevantní 
okolností. Odvolací orgán se zde, v odvolací fázi předmětného správního řízení, nemůže – 
a tedy ani nebude – zabývat tím, zda byl Ústav případně nečinný ve smyslu zahajování 
jiných správních řízení a jejich následného spojování s revizí sp. zn. SUKLS81849/2014. 
 
Spojit předmětné správní řízení s revizí sp. zn. SUKLS81849/2014 nebylo možné, neboť 
tomu bránila povaha věci (viz výše) – ostatně odvolatel se této možnosti ani nedomáhá. 
Odvolací orgán má tím pádem vypořádání Ústavu s požadavky odvolatele na přiřazení 
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předmětných přípravků do revize sp. zn. SUKLS81849/2014 (z hlediska zákonného 
přezkumu odvolacího orgánu) za dostačující a správné. 
 
Argumentaci odvolatele, že se Ústav nedostatečně a nesprávně vypořádal s jeho 
námitkami ohledně nepřipojení do hloubkové revize, tak nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti odvolací orgán uzavírá, že odvolací námitka č. 2 je 
nedůvodná. 
 
3. 
Odvolatel ve své námitce č. 3 namítá, že při výpočtu výše úhrad předmětných 
přípravků nebylo možno zohlednit předběžně vykonatelný „fix“ (základní úhradu 
referenční skupiny č. 69/3, činící částku 465,3643 Kč/ODTD). 
 
Vypořádání této námitky Ústavem je dle odvolatele postaveno na tom, že klíčové jím použité 
rozhodnutí ministerstva pro danou věc (zn.: L23/2017) se vyjadřuje obecně k § 39c odst. 7 
a 8 zákona č. 48/1997 Sb. – rozhodnutí dle Ústavu rozebírá obecné pojmy, proto je 
použitelné ve všech řízeních, tj. i v daném případě. Takové vypořádání je však z pohledu 
odvolatele jednak nedostatečné, jednak nesprávné. 
 
Nedostatečné je dle odvolatele z toho důvodu, že se Ústav nikterak nevypořádal s námitkou, 
že zmíněné rozhodnutí ministerstva řešilo výhradně otázku obcházení hloubkových revizí. 
Odvolatel upozorňuje, že byť je čistě formálně vzato pramenem psaného práva pouze zákon 
a právní předpisy, s ohledem na zásadu právní jistoty v nich zakotvenou, která je dále 
promítnuta do zásady legitimního očekávání v § 2 odst. 4 správního řádu, je pro správní 
orgán závazná též rozhodovací praxe. Aplikace závazné rozhodovací praxe pak dle názoru 
odvolatele s sebou nutně nese potřebu rozlišovat a srovnávat jednotlivé případy, aby bylo 
možné uzavřít, zda lze určité rozhodnutí nadřízeného orgánu na ten který případ aplikovat, 
či nikoliv. Jedině tak lze naplnit zásadu legitimního očekávání podle § 2 odst. 4 správního 
řádu a dodržet pokyn zákonodárce, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
 
S touto argumentací odvolatele se Ústav nikterak nevypořádal a jen stručně argumentoval 
tím, že rozhodnutí ministerstva se vyjadřuje obecně a rozebírá obecné pojmy. Toto je dle 
názoru odvolatele nepochybně pravda, nicméně to ještě neznamená, že je použitelné 
na všechna řízení, jak nesprávně, bez jakéhokoliv bližšího odůvodnění dovozuje Ústav. 
Pokud by totiž bylo použitelné na všechna řízení, pak by dle názoru odvolatele nutně musela 
nastat situace, kdy by docházelo ke zohledňování předběžně vykonatelného stavu ve všech 
dalších případech: např. i při stanovení či změně maximální ceny postupem podle § 39a 
odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., kdy by se mělo vycházet z předběžně vykonatelného 
stavu u jednotlivých referenčních cen; či např. i v řízení cestou podobného léčivého 
přípravku, kdy u vzorového léčivého přípravku by se vycházelo z předběžně vykonatelného 
stavu; anebo např. i při zohledňování předběžně vykonatelného stavu u nákladů 
komparátora. 
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Pokud by nastala podobná plošná aplikace předběžně vykonatelného stavu, došlo by tím, 
dle názoru odvolatele, k zásadnímu narušení cenových a úhradových řízení, kdy by se 
jednalo o zásadní průlom do právní jistoty. Bude-li napříště plošně ve všech případech 
zohledňován předběžně vykonatelný stav namísto stavu pravomocného, bude to mít podle 
odvolatele zásadní dopad v případech, kdy zohledňovaný předběžně vykonatelný stav bude 
nakonec odvolacím orgánem shledán za nesprávný či nezákonný. Odvolatel má za to, že 
v takovém případě vyvstane otázka možné aplikace institutu obnovy řízení u všech řízení, 
v nichž byl předběžně vykonatelný stav zohledňován. 
 
Problematičnost zohledňování předběžně vykonatelného stavu pak dle názoru odvolatele 
spočívá zejména v tom, že ne všechna rozhodnutí Ústavu jsou správná (zákonná). Proto je 
podle odvolatele logičtější a správnější (v souladu s principem právní jistoty a zásadou 
materiální pravdy) zohledňovat až pravomocný stav, který již není změnitelný řádnými 
opravnými prostředky. Odvolatel upozorňuje, že v případě nesprávného (nezákonného) 
rozhodnutí vyvstává nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím. To vše 
způsobí časové oddálení docílení spravedlnosti a rovnoprávného přístupu ve správních 
řízeních o cenách a úhradách léčivých přípravků. Odvolatel je přesvědčen, že při takovém 
scénáři pak bude v případě podaných žádostí o obnovu řízení v konečném důsledku vedeno 
velké množství řízení s cílem napravit vadný stav. To vše dle názoru odvolatele povede 
ke značné nepřehlednosti správních řízení, zejména v situaci, kdy správní orgány doposud 
zastávají názor, že nelze vést souběžně individuální správní řízení zahájené na žádost 
držitele rozhodnutí o registraci a na žádost zdravotní pojišťovny (viz rozhodnutí ministerstva 
L17/2017 ze dne 31. 8. 2017), přičemž i tento závěr z rozhodovací praxe tak může 
způsobit – ve spojení se závěrem o zohledňování předběžně vykonatelného stavu – značné 
potíže a v konečném důsledku praktickou nevymahatelnost práv jednotlivých účastníků 
v řízeních o cenách a úhradách léčivých přípravků. 
 
Ze všech výše uvedených důvodů je tak dle názoru odvolatele nutné důkladně zkoumat 
odlišnosti daného případu od případu L23/2017. Ústav se z pohledu odvolatele vůbec 
nevypořádal se svou dosavadní konstantní rozhodovací praxí, odkazující na zásadu 
materiální pravdy („Pro naplnění požadavku materiální pravdy, tedy pro zjištění stavu věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, je nutné vycházet pouze z pravomocného 
rozhodnutí.“), se zásadním ohrožením právní jistoty a s případnými nároky na obnovu řízení. 
Pokud Ústav neprovede tyto bližší úvahy, paušální aplikace závěrů ministerstva z rozhodnutí 
L23/2017 na daný případ může podle odvolatele vést až k úplné paralyzaci procesů 
stanovování cen a úhrad. 
 
Odvolatel nakonec shrnuje, že zásada legitimního očekávání vyžaduje, aby při rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, což při aplikaci 
judikatury (rozhodovací praxe) mj. znamená důsledně odlišovat okolnosti jednotlivých 
případů. Jestliže bylo dané rozhodnutí ministerstva (L23/2017) vydáno ve věci, kde 
docházelo k obcházení hloubkových revizí, je v očích odvolatele nyní projednávaný případ 
odlišný, jelikož k tomuto zde nedochází. Správní orgán se proto musí detailně zabývat tím, 
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proč mají být závěry rozhodnutí L23/2017 aplikovány i na daný případ (protože jedině pak 
zjistí, že aplikovány být nemají), a nelze jeho aplikaci stručně odbýt tím, že ministerstvo 
používá obecné pojmy a vyjadřuje se obecně. Takto povrchně pracovat s judikaturou 
(rozhodovací praxí) dle názoru odvolatele nelze, naopak je skutečně nutné dostatečně 
jednotlivé případy odlišovat, případně nalézt shodné aspekty případu (které zde nejsou), aby 
mohlo být rozhodnutí L23/2017 aplikováno. Pokud by Ústav provedl tuto analýzu, nutně by 
musel dospět k závěru, že rozhodnutí L23/2017 na daný případ aplikováno být nemá, jelikož 
by působilo výše naznačené absurdní závěry. 
 
Odvolatel uvádí, že v daném případě se jedná o řízení na žádost zdravotní pojišťovny, 
skutkově se tak ve srovnání s řízením L23/2017 jedná o odlišný případ. Odvolatel proto plně 
trvá na svých předchozích námitkách. Závěr, že je nutné citované rozhodnutí ministerstva 
aplikovat výhradně ve světle konkrétních okolností případu obcházení hloubkových revizí, 
plyne dle názoru odvolatele z toho, že se v citovaném rozhodnutí ministerstva jednalo 
o vypořádání se s evidentně účelovou praxí držitelů rozhodnutí o registraci, kterou bylo 
možné docílit vyloučení účinků revize, což však nebyl daný případ. Odvolatele nelze touto 
nezákonnou aplikací předběžně vykonatelného „fixu“ a odebráním možnosti relevantní 
obrany sankcionovat širší aplikací daného rozhodnutí ministerstva, než ministerstvo 
zamýšlelo. Pokud by ministerstvo bývalo zamýšlelo učinit své závěry pro budoucno 
paušálními, má odvolatel za to, že by to ve svém rozhodnutí bylo bývalo jednoznačně 
uvedlo.  
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 3 odvolatele následující. 
 
Předně odvolací orgán uvádí, že v rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017, 
č. j. MZDR22978/2017-2/FAR, zn. L23/2017 (dále jen „L23/2017“ či „rozhodnutí 
z 19. 9. 2017“), vydaného v rámci odvolací fáze správního řízení sp. zn. SUKLS58740/2017, 
se ministerstvo (na str. 6 až 11) podrobněji zabývalo otázkou platnosti základní úhrady 
ve smyslu § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Mimo jiného zde pak ministerstvo dospělo 
k závěru, že již předběžně vykonatelná základní úhrada je základní úhradou platnou 
ve smyslu § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. Tato okolnost je odvolateli jistě známá, jelikož 
již ve svém vyjádření ze dne 27. 6. 2018 z tohoto rozhodnutí ministerstva citoval. 
Ministerstvo i nadále trvá na tom, že již předběžně vykonatelná základní úhrada je základní 
úhradou platnou ve smyslu § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. (rozhodně se nejedná 
o základní úhradu neplatnou), a proto zde bylo, s ohledem na dikci § 39c odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb., nutné, aby Ústav při změně výše úhrad předmětných přípravků vyšel z platné 
(předběžně vykonatelné) základní úhrady referenční skupiny č. 69/3. Odkaz Ústavu 
na rozhodnutí L23/2017 je proto v napadeném rozhodnutí přiléhavý a správný. 
 
Argumentace ministerstva (ze str. 6 až 11) v jeho rozhodnutí ze dne 19. 9. 2017 je vskutku 
příhodná i pro situaci v předmětném správním řízení. Odvolatel se zde (v předmětném 
správním řízení) totiž snažil odvrátit aplikaci platné (předběžně vykonatelné) základní úhrady 
referenční skupiny č. 69/3, činící částku 465,3643 Kč/ODTD, při výpočtu úhrady 
předmětných přípravků dle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., čímž v zásadě popíral 
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aspekt platnosti této základní úhrady ve smyslu § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
Vzhledem k tomu, že tento aspekt zde nebylo možno popírat, protože se jednalo o základní 
úhradu platnou, bylo zcela logické a správné, když Ústav v napadeném rozhodnutí odkázal 
na rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017, které se otázce platnosti základní úhrady 
podrobněji věnuje, a to včetně závěru, že i předběžně vykonatelná základní úhrada je 
základní úhradou platnou – tento závěr ministerstva ostatně Ústav na straně 10 napadeného 
rozhodnutí adresně citoval. 
 
Odvolací orgán tedy souhlasí s tím, že argumentace ministerstva z jeho rozhodnutí 
ze dne 19. 9. 2017 v části věnující se platnosti základní úhrady je přenositelná i na 
situaci v předmětném správním řízení. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že vypořádání Ústavu skrze rozhodnutí 
ministerstva ze dne 19. 9. 2017 je jednak nedostatečné a jednak nesprávné, přičemž 
nedostatečné je proto, protože se Ústav nikterak nevypořádal s námitkou, že se zmíněné 
rozhodnutí ministerstva věnovalo a řešilo výhradně otázku obcházení hloubkových revizí, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Není pravdou, že by se ministerstvo v rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017 zaobíralo 
jen otázkou obcházení hloubkových revizí – respektive, že by své závěry směřovalo toliko 
k situaci obcházení hloubkových revizí. Nic takového nelze z obsahu rozhodnutí ministerstva 
ze dne 19. 9. 2017 seznat. Některé závěry ministerstva měly vskutku širší (obecnější) ráz, 
což platí i pro závěry ministerstva stran platnosti předběžně vykonatelné základní úhrady – 
tyto závěry pak Ústav v rámci napadeného rozhodnutí přiléhavě citoval. Ostatně, nedávalo 
by ani žádný smysl, aby ministerstvo v jednom případě označilo předběžně vykonatelnou 
základní úhradu za platnou ve smyslu § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., kdežto v jiném 
případě by ji naopak označovalo za neplatnou. Na straně 7 napadeného rozhodnutí Ústav 
např. uvedl, že „Je tedy zřejmé, že výše uvedený výklad odvolacího orgánu má obecnou 
platnost a nelze jej ztotožňovat a aplikovat pouze na účastníkem uváděné tzv. obcházení 
revizí“. Takové vypořádání Ústavu považuje odvolací orgán za správné a dostatečné. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostatečného a nesprávného vypořádání Ústavu tak 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že byť je, čistě formálně vzato, pramenem 
psaného práva pouze zákon a právní předpisy, je pro správní orgán závazná též 
rozhodovací praxe, přičemž aplikace závazné rozhodovací praxe s sebou nutně nese 
potřebu rozlišovat a srovnávat jednotlivé případy, aby bylo možné uzavřít, zda lze určité 
rozhodnutí nadřízeného orgánu na ten který případ aplikovat či nikoliv, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
V daném případě jednal Ústav v souladu s platnými právními předpisy, když v rámci výpočtu 
výše úhrad předmětných přípravků vycházel z platné výše základní úhrady – konkrétně tak 
Ústav jednal v souladu s § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. Že je i předběžně 
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vykonatelná základní úhrada základní úhradou platnou, zde Ústav opřel o argumentaci 
ministerstva z jeho rozhodnutí ze dne 19. 9. 2017, přičemž jasně uvedl, že příslušná 
argumentace ministerstva stran platné výše základní úhrady má význam i pro situaci 
v předmětném správním řízení (což ve skutečnosti opravdu má). V situaci, kdy tu bylo 
rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017, ze kterého odvolatel dokonce již v rámci svého 
vyjádření ze dne 27. 6. 2018 explicitně citoval, odvolací orgán neshledává důvěryhodným, že 
by zde byly obecné právní názory ministerstva stran platnosti předběžně vykonatelné 
základní úhrady pro odvolatele zcela nové. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že mu je z jeho vlastní úřední činnosti známo, že dříve 
existovala i taková rozhodovací praxe Ústavu, v rámci níž Ústav předběžně vykonatelnou 
základní úhradu za platnou základní úhradu nepovažoval (v zásadě ji považoval za úhradu 
neplatnou) – jako platnou označoval pouze základní úhradu založenou na pravomocném 
rozhodnutí (čili třeba i základní úhradu, která neměla v době rozhodování Ústavu žádné 
účinky do reality, jelikož již byla v praxi překonána základní úhradou předběžně 
vykonatelnou). Tomu však učinilo ministerstvo prakticky přítrž, a to zejména právě 
rozhodnutím ze dne 19. 9. 2017. Od té doby již Ústav obvykle považuje i předběžně 
vykonatelnou základní úhradu za základní úhradu platnou ve smyslu § 39c odst. 7 zákona 
č. 48/1997 Sb. Vzhledem k tom, že z pohledu dodržení zásady zákonnosti nelze připustit 
pokračování takové nezákonné rozhodovací praxe, která této zásadě odporuje, není nikterak 
překvapující, že v této praxi správní orgán nepokračuje. K žádnému porušení zásady 
legitimního očekávání (§ 2 odst. 4 správního řádu) zde proto nedošlo. 
 
Argumentaci odvolatele stran porušení zásady legitimního očekávání tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že se Ústav s jeho argumentací stran zásady 
legitimního očekávání nikterak nevypořádal, nýbrž jen stručně argumentoval tím, že 
rozhodnutí ministerstva se vyjadřuje obecně a rozebírá obecné pojmy, což ještě neznamená, 
že je použitelné na všechna řízení, jak nesprávně dovozuje Ústav, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Odvolatel vskutku ve svých vyjádřeních ze dne 27. 6. 2018 a 18. 12. 2018 zmiňoval potřebu 
dodržet zásadu legitimního očekávání. Na to pak Ústav reagoval právě s odkazem 
na rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017, které předcházející nezákonnou rozhodovací 
praxi Ústavu (kdy v zásadě považoval předběžně vykonatelnou základní úhradu 
za neplatnou) ukončilo, a to i s tím, že argumentace ministerstva měla obecnější ráz, tudíž ji 
bylo možno vztáhnout i na situaci v předmětném správním řízení (což vskutku lze). 
Vzhledem k tomu, že Ústav z rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017 v napadeném 
rozhodnutí také citoval i konkrétní závěry stran platnosti předběžně vykonatelné základní 
úhrady, bylo jeho vypořádání dostačující. Nelze tedy seznat, že by se Ústav s argumentací 
odvolatele stran zásady legitimního očekávání nikterak nevypořádal. 
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Argumentaci odvolatele stran nevypořádání se Ústavu s jeho argumentací k zásadě 
legitimního očekávání tak nelze přisvědčit. 
 
 Odvolatel dále uvedl argument, že pokud by bylo rozhodnutí ministerstva ze dne 
19. 9. 2017 použitelné na všechna řízení, pak by se nutně muselo stát, že by docházelo 
ke zohledňování předběžně vykonatelného stavu ve všech dalších případech – např. 
i při stanovení či změně maximální ceny postupem podle § 39a odst. 2 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb., kdy by se mělo vycházet z předběžně vykonatelného stavu u jednotlivých 
referenčních cen; či např. i v řízení cestou podobného léčivého přípravku, kdy u vzorového 
léčivého přípravku by se vycházelo z předběžně vykonatelného stavu; či např. i při 
zohledňování předběžně vykonatelného stavu u nákladů komparátora. K tomu odvolací 
orgán uvádí následující. 
 
Odvolací orgán připomíná trefnou argumentaci Ústavu ze strany 10 napadeného rozhodnutí, 
kde Ústav odkázal na rozhodnutí ministerstva ze dne 19. 9. 2017, když konkrétně uvedl: 
„Odvolací orgán shrnul, že ‚v ustanovení § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. se platnou 
základní úhradou rozumí základní úhrada vykonatelná, resp. předběžně vykonatelná, neboť 
jde o právně účinnou, tedy platnou, základní úhradu, která byla publikována v seznamu cen 
a úhrad, která ode dne, kdy je vykonatelná, působí do právní sféry účastníků řízení a správní 
orgány jsou jí vázány. Tato vykonatelná, resp. předběžně vykonatelná základní úhrada se 
použije ve smyslu ustanovení § 39c odst. 8 věty první před středníkem zákona 
č. 48/1997 Sb. pro stanovení nebo změnu výše úhrad všech v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků, nestanoví-li zákon č. 48/1997 Sb. jinak.‘ Ústav se s tímto 
závěrem MZ plně ztotožňuje. Z výše uvedeného tedy plyne, že se jedná o výklad pojmů, 
které lze aplikovat (resp. podřízený správní orgán musí aplikovat) ve všech řízeních, které 
Ústav vede o cenách a úhradách, a nikoli pouze v řízeních tzv. ‚obcházeních‘ hloubkových 
revizí.“ 
 
Argumentace ministerstva z jeho rozhodnutí ze dne 19. 9. 2017 má tedy zjevný dopad 
(pouze) do individuálních správních řízení o stanovení či změně výší a podmínek úhrady 
tam, kde se při výpočtu výše úhrady přípravku uplatňuje platná základní úhrada ve smyslu 
§ 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. V situaci, kdy bude dostupná předběžně 
vykonatelná základní úhrada, nebude tato úhrada v daném okamžiku považována 
za neplatnou (bude považována za platnou) a naopak pravomocná základní úhrada, která 
bude v daném okamžiku již překonána předběžně vykonatelnou základní úhradou, bude 
považována (v daném okamžiku) za neplatnou. 
 
Argumentace ministerstva k platné základní úhradě vyjádřená v jeho rozhodnutí ze dne 
19. 9. 2017 nemá bez dalšího žádný zjevný dopad do postupu stanovení či změny výše 
maximální ceny výrobce ve smyslu § 39a odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. – toto 
ustanovení nepojednává o platné základní úhradě. 
 
Argumentace ministerstva k platné základní úhradě vyjádřená v jeho rozhodnutí ze dne 
19. 9. 2017 nemá bez dalšího žádný zjevný dopad ani do řízení vedeného tzv. cestou 
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podobného léčivého přípravku čili do řízení dle § 39a odst. 4, § 39b odst. 5 a § 39g odst. 9 
zákona č. 48/1997 Sb. – tato ustanovení nepojednávají o platné základní úhradě. 
 
Argumentace ministerstva k platné základní úhradě vyjádřená v jeho rozhodnutí ze dne 
19. 9. 2017 konečně nemá bez dalšího žádný zjevný dopad ani do zohledňovaného stavu 
u nákladů komparátora v rámci správního řízení čili nákladů pro systém zdravotního pojištění 
na použití jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného 
postupu ve smyslu § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. – toto ustanovení nepojednává 
o platné základní úhradě. 
 
Názoru odvolatele stran použitelnosti argumentace ministerstva k platné základní 
úhradě na všechny řízení ve světle výše uvedeného nelze přisvědčit. 
 
  Co se týče argumentace odvolatele, že pokud by došlo k takto plošné aplikaci 
předběžně vykonatelného stavu, došlo by tím k zásadnímu narušení cenových a úhradových 
řízení, kdy by se jednalo o zásadní průlom do právní jistoty, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Rozhodovací praxe Ústavu stran použití platné základní úhrady byla ministerstvem 
(rozhodnutím ministerstva ze dne 19. 9. 2017) korigována již v roce 2017, žádné zásadní 
narušení cenových a úhradových řízení a žádný zásadní průlom do právní jistoty přitom 
ministerstvo od té doby nezaznamenalo. Naopak se právní jistota účastníků správních řízení 
zvyšuje, neboť Ústav již bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy – bude 
považovat i předběžně vykonatelnou základní úhradu za platnou. 
 
Argumentaci odvolatele stran zásadního narušení cenových a úhradových řízení, resp. 
zásadního průlomu do právní jistoty tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že bude-li napříště plošně ve všech případech 
zohledňován předběžně vykonatelný stav namísto pravomocného stavu, bude to mít zásadní 
dopad v případech, kdy takto zohledňovaný předběžně vykonatelný stav bude nakonec 
odvolacím orgánem shledán za nesprávný či nezákonný, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Předně je třeba zopakovat, že se zde jedná toliko o aplikaci § 39c odst. 7 a 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. – výpočet úhrady z platné (čili i předběžně vykonatelné) základní úhrady. 
Korelace s jinými případy není bez dalšího zjevná – hovořit o všech případech je tedy 
poněkud nepřiléhavé. Nastane-li nicméně situace, že Ústav rozhodne tak, že výši úhrady 
přípravku stanoví podle předběžně vykonatelné (čili již platné) základní úhrady, avšak tato 
základní úhrada později své platnosti pozbyde (např. bude v odvolacím řízení zrušeno 
příslušné předběžně vykonatelné revizní rozhodnutí, nebo bude nějakým novým revizním 
rozhodnutím stanovena nová základní úhrada), potom může vzniknout diskrepance mezi 
stanovenou úhradou přípravku a platnou výší základní úhrady jeho referenční skupiny, 
kterou však adresně řeší § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (neprodlené zahájení 
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nápravného správního řízení). Odvolatelem předjímaná situace tak vzniknout může, ale 
platné právní předpisy na ni pamatují a definují speciální nápravný postup, kterak ji vyřešit. 
Vznik takové situace (diskrepance mezi stanovenou úhradou a nově platnou základní 
úhradou) není bez dalšího vadou správního řízení (a to ani v nyní projednávaném případě). 
 
Argumentace odvolatele stran eventuality zrušení předběžně vykonatelného 
rozhodnutí tak neznačí nic o vadách v předmětném správním řízení. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v takovém případě vyvstane otázka možné 
aplikace institutu obnovy řízení u všech řízení, v nichž byl předběžně vykonatelný stav 
zohledňován, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
K takovým obnovám řízení docházet nebude, a to například již proto, že zákon 
č. 48/1997 Sb. upravuje speciální postup, kterak vzniklou diskrepanci mezi stanovenou 
úhradou a nově platnou výší základní úhrady řešit – jedná se konkrétně o postup dle § 39i 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Ustanovení § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu sice při obnově řízení pojednává 
o okolnosti zrušeného rozhodnutí, které bylo podkladem pro jiné rozhodnutí, nicméně je 
v něm také uvedeno, že to musí odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem 
rozhodování. 
 
V předmětném správním řízení došlo k tomu, že Ústav napadeným rozhodnutím stanovil 
úhradu předmětným přípravkům na základě základní úhrady referenční skupiny č. 69/3, 
činící částku 465,3643 Kč/ODTD, která později zanikla z důvodu zrušení revizního 
rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018. Pořád je však třeba mít na mysli, že tato základní úhrada 
měla po celou dobu své existence charakter předběžně vykonatelné základní úhrady 
(to nebyla pro účastníky předmětného správního řízení žádná neznámá okolnost). 
Předběžně vykonatelná základní úhrada je sice na jednu stranu základní úhrada platná 
(a má tedy účinky do reality) v zásadě ale představuje i jakousi průběžnou hodnotu základní 
úhrady, která figuruje v dosud neukončeném revizním správním řízení. Právě díky 
průběžnému (nedefinitivnímu) charakteru předběžně vykonatelné základní úhrady (jakožto 
její neoddělitelné přirozené vlastnosti) všichni účastníci předmětného správního řízení 
(a prokazatelně i odvolatel) v době vydání napadeného rozhodnutí věděli (či alespoň vědět 
mohli), že tato základní úhrada může dříve či později zaniknout (a to dokonce třeba i již 
v průběhu odvolací fáze řízení), a že tedy může dříve či později vzniknout určitá diskrepance 
mezi úhradou předmětných přípravků a základní úhradou jejich referenční skupiny. V takové 
situaci si ovšem účastníci předmětného správního řízení mohli být vědomi rovněž 
skutečnosti, že takovou situaci speciálně řeší § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Ačkoliv tedy revizní rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018, a tím pádem i základní úhrada referenční 
skupiny č. 69/3, činící částku 465,3643 Kč/ODTD, zanikly v době po vydání napadeného 
rozhodnutí, nemění to nic na okolnosti, že se v případě této základní úhrady pořád jednalo 
o platnou průběžnou výši základní úhrady a jelikož § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
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nerozlišuje mezi průběžně (předběžně vykonatelně) a nezměnitelně (pravomocně) platnou 
výší základní úhrady –  přičemž eventualita pomíjivosti základní úhrady je v zákoně ošetřena 
speciálním postupem (§ 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.) – neodůvodňuje zrušení 
revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování 
v napadeném rozhodnutí. Zákonné podmínky pro obnovu řízení (§ 100 odst. 1 písm. b) 
správního řádu) zde tedy z důvodu zrušení revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 
nenastanou. 
 
Zcela na okraj ministerstvo poznamenává, že i kdyby zde podmínky § 100 odst. 1 písm. b) 
správního řádu pro obnovu řízení přeci jen nastaly, má s ohledem na subsidiaritu správního 
řádu (viz § 1 odst. 2 správního řádu) přednost postup, kterým lze vzniklou diskrepanci mezi 
úhradami předmětných přípravků a jejich základní úhradou napravit, a sice aplikace § 39i 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (zahájení samostatného nápravného správního řízení). 
 
Argumentaci odvolatele stran obnovy řízení tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že problematičnost zohledňování předběžně 
vykonatelného stavu spočívá zejména v tom, že ne všechna rozhodnutí Ústavu jsou správná 
(zákonná), a proto je logičtější a správnější (v souladu s principem právní jistoty a zásadou 
materiální pravdy) zohledňovat až pravomocný stav, který již není změnitelný řádnými 
opravnými prostředky, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Takový postup při aplikaci § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. realizovat nelze, jelikož 
předběžně vykonatelná základní úhrada je úhrada platná. Poslední pravomocná základní 
úhrada, která předcházela stanovení nové předběžně vykonatelné základní úhrady, není 
v okamžiku platnosti předběžně vykonatelné základní úhrady již úhradou platnou (je již 
obsoletní). Pakliže by Ústav namísto platné předběžně vykonatelné základní úhrady při 
aplikaci § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. využil předcházející neplatnou základní 
úhradu, jednal by v rozporu s těmito ustanoveními. 
 
Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že institut předběžné vykonatelnosti sice může v praxi 
skýtat určitá úskalí (nicméně i výhody), avšak to neopravňuje správní orgány k tomu, aby 
kvůli takovým úskalím porušovaly platné právní předpisy. Je-li předběžně vykonatelná 
základní úhrada úhradou platnou, musí s ní nutně Ústav jako s platnou základní úhradou 
zacházet i v rámci aplikace § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran problematičnosti předběžné vykonatelnosti tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v případě nesprávného (nezákonného) 
rozhodnutí vyvstává nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
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Žádnou škodu plynoucí z průběhu předmětného správního řízení zde odvolací orgán 
neidentifikoval. Žádný nesprávný či nezákonný úřední postup zde (v předmětném správním 
řízení) nebyl prokázán. 
 
Diskrepance v úhradách vzniknuvší v době po vydání napadeného rozhodnutí z důvodu 
zrušení revizního rozhodnutí ze dne 29. 3. 2018 není vadou předmětného správního řízení. 
Tuto diskrepanci speciálně řeší postup dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (zahájení 
nápravného řízení). Zmínit lze i skutečnost, že kdyby přeci jen nebylo řízení dle § 39i odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zahájeno (např. z důvodu opomenutí Ústavem), potom má kdokoliv 
(třeba i odvolatel) možnost Ústav k zahájení takového řízení podněcovat, jak mu to 
umožňuje správní řád. 
 
Argumentace odvolatele stran nároku na náhradu škody tedy neznačí nic o vadách 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že výše popsané způsobí časové oddálení 
docílení spravedlnosti a rovnoprávného přístupu ve správních řízeních o cenách a úhradách 
léčivých přípravků, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Žádné oddálení spravedlnosti a rovnoprávnosti zde odvolací orgán neshledal. Navíc je třeba 
připomenout, že Ústav při zohlednění předběžně vykonatelné výše základní úhrady dodržel 
dikci platných právních předpisů (zejména § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb.). Ústav 
v současné době pokládá předběžně vykonatelnou úhradu za úhradu platnou ve všech 
případech podobných nyní projednávanému případu. 
 
Argumentaci odvolatele stran oddalování spravedlnosti a rovnoprávnosti tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče názoru odvolatele, že pak bude v případě podaných žádostí o obnovu 
řízení v konečném důsledku vedeno velké množství řízení s cílem napravit vadný stav, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
V předmětném správním řízení odvolací orgán žádné vady neshledal. K otázce obnovy 
řízení se již odvolací orgán podrobně vyjádřil výše.  
 
Argumentaci odvolatele stran obnov řízení tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že výše předestřené povede ke značné 
nepřehlednosti správních řízení, a to zejména v situaci, kdy správní orgány doposud 
zastávají názor, že nelze vést souběžně individuální správní řízení zahájené na žádost 
držitele rozhodnutí o registraci a na žádost zdravotní pojišťovny (viz rozhodnutí ministerstva 
L17/2017 ze dne 31. 8. 2017), přičemž i tento závěr z rozhodovací praxe tak může způsobit 
ve spojení se závěrem o zohledňování předběžně vykonatelného stavu značné potíže 
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a v konečném důsledku praktickou nevymahatelnost práv jednotlivých účastníků v řízeních 
o cenách a úhradách léčivých přípravků, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Rozhodnutí ministerstva ze dne 31. 8. 2017 č. j. MZDR17566/2017-2/FAR 
zn. FAR L17/2017, vydané v rámci odvolací fáze řízení sp. zn. SUKLS40031/2017, vskutku 
pojednávalo o problematice litispendence řízení zahájeného na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci a řízení zahájeného na žádost zdravotní pojišťovny. To však bez dalšího neznačí 
žádné vady v předmětném správním řízení. Předmětné správní řízení není v souběhu 
s žádným takovým správním řízením, pro které by jej bylo nutno ukončit z důvodu 
litispendence. Ani případné nápravné řízení (napravující diskrepance mezi základní úhradou 
referenční skupiny č. 69/3 a přípravky z referenční skupiny č. 69/3) ve smyslu § 39i odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. není nějakým jiným (např. předmětným) řízením blokováno. 
 
Vyjadřuje-li snad tímto odvolatel svůj nesouhlas s výše uvedeným rozhodnutím ministerstva, 
nemá to bez dalšího žádný právní význam pro posouzení otázky správnosti a zákonnosti 
předmětného správního řízení (odvolací orgán v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu 
nepřezkoumává správní řízení sp. zn. SUKLS40031/2017). Argumentace odvolatele stran 
litispendence je zde tedy v zásadě mimoběžná. 
 
K otázce zohledňování předběžně vykonatelné základní úhrady se již odvolací orgán vyjádřil 
několikráte výše – žádná nepřehlednost či potíže a nevymahatelnost práv zde však shledány 
nebyly.  
 
Argumentaci odvolatele o kombinaci litispendence a předběžné vykonatelnosti tak 
nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že ze všech těchto důvodů je nutné důkladně 
zkoumat odlišnosti daného případu od případu L23/2017, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Mezi odvolatelem výše uvedenými argumenty odvolací orgán neseznal jediný, který by 
opravňoval Ústav k odhlédnutí od korigované správní praxe (korekce nastala rozhodnutím 
ministerstva L23/2017) o zohledňování předběžně vykonatelné základní úhrady jako úhrady 
platné. 
 
Argumentaci odvolatele o všech výše uvedených důvodech tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav se vůbec nevypořádal se svou 
dosavadní konstantní rozhodovací praxí odkazující na zásadu materiální pravdy („Pro 
naplnění požadavku materiální pravdy, tedy pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, je nutné vycházet pouze z pravomocného rozhodnutí.“), se zásadním 
ohrožením právní jistoty a s případnými nároky na obnovu řízení, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
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Zde odvolatel pouze poněkud jiným způsobem opakuje, co již několikrát dříve zmínil. 
Odvolací orgán tedy plně odkazuje na své výše uvedené vypořádání, k čemuž pouze 
ve stručnosti připomíná, že předcházející rozhodovací praxe Ústavu (kdy bylo v rámci 
aplikace postupu dle § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. k předběžně vykonatelné výši 
základní úhrady fakticky přistupováno jako k úhradě neplatné) byla korigována. 
 
Argumentace odvolatele stran nevypořádání se s předcházející rozhodovací praxí tak 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že pokud Ústav neprovede tyto bližší úvahy, 
paušální aplikace závěrů ministerstva z rozhodnutí L23/2017 na daný případ může dle 
názoru odvolatele vést až k úplné paralyzaci procesů stanovování cen a úhrad, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
I v tomto bodě se odvolatel věcně opakuje. Odvolací orgán odkazuje na vypořádání výše, 
žádná paralýza procesů stanovování cen a úhrad se nekoná a ani se konat nebude. 
 
Argumentaci odvolatele stran paralyzace procesů tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že zásada legitimního očekávání vyžaduje, aby 
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, 
což při aplikaci judikatury (rozhodovací praxe) mj. znamená důsledně odlišovat okolnosti 
jednotlivých případů, přičemž jestliže bylo dané rozhodnutí ministerstva (L23/2017) vydáno 
ve věci, kde docházelo k obcházení hloubkových revizí, je nyní projednávaný případ odlišný, 
jelikož k tomuto zde nedochází, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
I tato argumentace odvolatele je opakováním již dříve vysloveného, odvolací orgán proto 
pouze odkazuje na své výše uvedené vypořádání. Ve stručnosti odvolací orgán opakuje, že 
závěry stran platnosti předběžně vykonatelné základní úhrady z uvedeného rozhodnutí 
ministerstva jsou plně přenositelné i na situaci předmětného správního řízení (jakož i jiných 
řízení, kde se při aplikaci § 39c odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. vyskytuje předběžně 
vykonatelná základní úhrada). 
 
Argumentaci odvolatele stran zásady legitimního očekávání tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že správní orgán se musí detailně zabývat tím, 
proč mají být závěry rozhodnutí L23/2017 aplikovány i na daný případ (protože jedině pak 
zjistí, že aplikovány být nemají), a že nelze otázky jeho aplikace stručně odbýt tím, že 
ministerstvo používá obecné pojmy a vyjadřuje se obecně, neboť takto povrchně pracovat 
s judikaturou (rozhodovací praxí) dle názoru odvolatele nelze a je skutečně nutné dostatečně 
jednotlivé případy odlišovat, případně nalézt shodné aspekty případu (které zde nejsou), aby 
mohlo být rozhodnutí L23/2017 aplikováno, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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I tato argumentace odvolatele je opakováním již dříve uvedeného. Odvolací orgán proto 
pouze odkazuje na svá výše uvedená vypořádání. Pouze pro dokreslení situace odvolací 
orgán dodává, že cituje-li Ústav v napadeném rozhodnutí z rozhodnutí ministerstva konkrétní 
závěry stran platnosti předběžně vykonatelné základní úhrady, potom je argumentace 
Ústavu naprosto jasná a srozumitelná (jen těžko lze po Ústavu spravedlivě požadovat 
jasnější a srozumitelnější vyjádření). Vskutku obsáhlá polemika odvolatele v zásadě míjející 
tyto konkrétní citace je proto poněkud nepřiléhavá. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně detailního rozboru závěrů ministerstva tak nelze 
přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že pokud by Ústav provedl tuto analýzu, nutně 
by musel dospět k závěru, že rozhodnutí L23/2017 na daný případ aplikováno být nemá, 
jelikož by působilo výše naznačené absurdní závěry, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Rovněž tato argumentace odvolatele je opakováním již dříve vyjádřeného. Odvolací orgán 
i zde proto pouze odkazuje na svá výše uvedená vypořádání. Způsobení žádných 
absurdních závěrů zde prokázáno shledáno. 
 
Argumentaci odvolatele stran absurdních závěrů tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v daném případě se jedná o řízení na žádost 
zdravotní pojišťovny, a skutkově se tak jedná o odlišný případ, pročež odvolatel trvá plně 
na svých předchozích námitkách, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ať už se jedná o řízení zahájené na žádost jakéhokoliv zákonného účastníka správního 
řízení ve smyslu § 39g odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., nebo řízení zahájené Ústavem z moci 
úřední, pořád platí, že i předběžně vykonatelná základní úhrada je ve smyslu § 39c odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb. základní úhradou platnou. Rozdílnosti v osobě žadatele či eventualitě 
zahájení řízení z moci úřední zde tedy nemají žádný právní význam. 
 
Argumentaci odvolatele stran odlišnosti případu tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že závěr, že je nutné citované rozhodnutí 
ministerstva aplikovat výhradně ve světle konkrétních okolností případu obcházení 
hloubkových revizí, plyne z toho, že se v citovaném rozhodnutí ministerstva jednalo 
o vypořádání se s evidentně účelovou praxí držitelů rozhodnutí o registraci, kterou bylo 
možné docílit vyloučení účinků revize, což však nebyl daný případ a odvolatele nelze touto 
nezákonnou aplikací předběžně vykonatelného „fixu“ a odebráním možnosti relevantní 
obrany sankcionovat širší aplikací daného rozhodnutí ministerstva než ministerstvo 
zamýšlelo, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Odvolatel se ve své argumentaci dokola vrací k neaplikovatelnosti závěrů ministerstva 
na situaci v předmětném správním řízení. Tak tomu však není – závěry ministerstva 
k platnosti předběžně vykonatelné základní úhrady jsou aplikovatelné i na situaci 
v předmětném správním řízení (viz výše). Že přitom ministerstvo dříve řešilo i jiné otázky 
(např. související obcházení revizí) na tom nic nemění a je to zde v zásadě bez právního 
významu. Žádná možnost relevantní obrany přitom odvolateli odebrána nebyla – ostatně 
odvolatel ji zde v plné míře využil, když činil námitky do předmětného správního řízení již 
v době před vydáním napadeného rozhodnutí, a činí tak i nyní prostřednictvím svého 
odvolání proti napadenému rozhodnutí.  
 
Argumentaci odvolatele stran odebrání možnosti relevantní obrany tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče názoru odvolatele, že pokud by bylo bývalo ministerstvo jednoznačně 
zamýšlelo učinit své závěry pro budoucno paušálně, nepochybně by to dle názoru odvolatele 
ve svém rozhodnutí uvedlo, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Vytkne-li ministerstvo Ústavu ve svém rozhodnutí nějaký nezákonný postup (např. nakládání 
s předběžně vykonatelnou základní úhradou jako s úhradou neplatnou), potom je naprosto 
logické a očekávatelné, že se Ústav do budoucna takového nezákonného postupu vystříhá. 
Takovou naprosto bazální okolnost nemusí ministerstvo ve svém rozhodnutí explicitně 
zmiňovat. 
 
Argumentaci odvolatele stran uvedení upřesňující informace v rozhodnutí ministerstva 
tak nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti odvolací orgán uzavírá, že odvolací námitka č. 3 
odvolatele je nedůvodná. 
 
4. 
Odvolatel ve své námitce č. 4 brojí proti nepřipojení do hloubkové revize. 
 
Odvolatel tvrdí, že na straně 11 napadeného rozhodnutí Ústav bez uvedení jakéhokoliv 
zákonného ustanovení opakuje, že okruh léčivých přípravků zahrnovaných do revize je určen 
ke dni zahájení revize. Odvolatel však neměl na mysli postup, že by Ústav spojoval řízení 
o stanovení úhrady s revizí, nýbrž že až následně, po stanovení úhrady, by zde byl důvod 
pro zahrnutí do revize, jelikož by takový léčivý přípravek splňoval podmínku, že se jedná 
o léčivý přípravek z referenční skupiny (pokud by byl takový výsledek řízení o stanovení 
úhrady, což v daném případě byl, a až později se objevily důkazy pro to, že léčivý přípravek 
do ní nenáleží), když podle § 39l se hloubková revize provádí ve společném řízení pro celou 
referenční skupinu. 
 
Jestliže ke dni vydání rozhodnutí nezařadí Ústav do revize všechny léčivé přípravky a nedá 
držitelům rozhodnutí o registraci před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k hodnotící 
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zprávě v dostatečné lhůtě podle okamžiku připojení do revize, poruší tím Ústav dle názoru 
odvolatele základní zásadu, a sice povinnost rozhodovat o skutkovém stavu ke dni vydání 
rozhodnutí (odvolatel odkazuje na rozsudky Nejvyššího správního soudu 
sp. zn. 1 As 68/2008 a 2 As 8/2016). 
 
Nikde v právních předpisech není dle názoru odvolatele stanoveno, že by relevantní byl stav 
ke dni zahájení řízení, jak mylně dovozuje Ústav, a proto ani žádné takové ustanovení Ústav 
necituje. Lichý je pak v očích odvolatele též argument o překážce litispendence, jak ostatně 
již odvolatel vysvětloval ve svém vyjádření k hodnotící zprávě. Ústavu totiž nic nebrání 
zahájit hloubkovou revizi o nově hrazených léčivých přípravcích – bude se tedy jednat 
o zahájení revize v části (pouze o těchto léčivých přípravcích) – a s ohledem na shodnost 
předmětu (revize skupiny č. 69/3) pak tuto část řízení spojit se zbývající, již zahájenou 
a probíhající částí. 
 
Litispendence zde dle názoru odvolatele nemůže nikdy nastat s ohledem na odlišnost věci, 
tj. odlišnost léčivých přípravků, s nimiž již byla revize zahájena, od léčivých přípravků, s nimiž 
by byla revize nově zahajována. Takovýto postup by byl logický, jelikož by se tak držiteli 
rozhodnutí o registraci umožnilo uplatňovat obranu právě v řízení, které je na komplexní 
zhodnocení za účasti všech dotčených subjektů z referenční skupiny zaměřeno. Prostředky 
obrany by nebyly dekoncentrovány do jednotlivých individuálních správních řízení. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 4 odvolatele následující. 
 
Odvolací orgán připomíná, že problematikou spojování řízení se již podrobně zabýval 
v rámci vypořádání odvolací námitky č. 2 odvolatele. Zde jen ve stručnosti odvolací orgán 
opakuje, že diskuze Ústavu a odvolatele stran činnosti Ústavu nespadající do rámce 
předmětného správního řízení, je z pohledu limitovaných možností přezkumu odvolacím 
orgánem ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu v zásadě irelevantní – odvolací orgán 
v rámci odvolací fáze předmětného správního řízení např. nemůže přezkoumávat, zda Ústav 
pochybil či nepochybil, když nezahájil nějaké jiné řízení (třeba nějakou částečnou 
hloubkovou revizi), s následným připojením do revize sp. zn. SUKLS81849/2014. 
 
Byť se toho odvolatel nedomáhá, opakuje odvolací orgán alespoň pro úplnost, že předmětné 
správní řízení nemohl Ústav spojit s revizí sp. zn. SUKLS81849/2014, jelikož tomu bránila 
povaha věci ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu. 
 
Pro úplnost též ministerstvo poznamenává, že i kdyby snad Ústav vypořádal námitky 
odvolatele stran jeho činnosti či nečinnosti při spojování jiných řízení (mimo rámec 
předmětného správního řízení) věcně nesprávně, nemělo by to žádný vliv na vedení 
předmětného správního řízení či na podobu výroků napadeného rozhodnutí – v takovém 
případě by se jednalo o nevýznamnou vadu, ke které odvolací orgán v souladu s poslední 
větou § 89 odst. 2 správního řádu nepřihlíží. 
 
Odvolací námitka č. 4 odvolatele je nedůvodná. 
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5. 
Odvolatel ve své námitce č. 5 poukazuje na problematiku porovnávání 
porovnatelného. 
 
Dle názoru odvolatele je základem jakéhokoliv porovnání účinnosti vždy podmínka shodnosti 
(či alespoň velmi blízké podobnosti) klíčových charakteristik ovlivňujících dané onemocnění 
nebo efekt léčby. Pokud máme například starší pacienty v jednom rameni oproti druhému, je 
podle odvolatele zřejmé, že léčba nasazena pacientům v prvnímu rameni bude uměle 
znevýhodněna, a to nikoliv efektem léčby samotné, ale klíčovou charakteristikou pacientů, 
jakou je věk. Odvolatel upozorňuje, že existují metody, které pomáhají tento nesoulad 
očistit – jednou z nejmodernějších a hojně využívanou je MAIC (Matching-Adjusted Indirect 
Comparisons), který byl poprvé uveden v publikaci Signorovitch et al. (2012) v prestižním 
časopise organizace ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research) Value in Health. Tato metoda se následně dostala i do doporučených postupů 
NICE DSU (National Institute for Health and Care Excellence – The Decision Support Unit) 
(Phillippo et al. (2016)).  
 
Odvolatel dále upozorňuje, že Ústav ve své metodice SP-CAU-028 (Postup pro posuzování 
analýzy nákladové efektivity platný od 17.5.2017; http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-028) 
uvádí, že by hodnocení mělo probíhat tzv. lege artis, „tj. v souladu se současným poznáním 
v dané problematice a s požadavky a doporučeními uznávaných autorit a odborných 
společností“. Ústav tamtéž uvádí doporučené postupy pro hodnocení nákladové efektivity, 
jejíž jednou stránkou je účinnost, kdy na první místo klade dokumenty správné praxe 
odborné společnosti ISPOR, následované NICE Decision Support Unit (NICE DSU). MAIC je 
dle názoru odvolatele doporučován právě v podobných situacích, v jaké je tato metoda 
použita v případě posuzovaného léčivého přípravku PLEGRIDY. 
 
Jak je uvedeno v publikacích Scott et al. (2017) a Hammes et al. (2018), posuzovaný léčivý 
přípravek PLEGRIDY je superioritní oproti ostatním interferonům, a to právě při očištění 
o odlišné charakteristiky. Z neočištěných dat nebyly rozdíly vždy statisticky významné, 
to bylo nicméně zapříčiněno odlišnými podkladovými charakteristikami (tzv. confounders), 
kdy právě posuzovaný léčivý přípravek PLEGRIDY byl oproti ostatním předepisován těžším 
pacientům. Z tohoto důvodu se při následném očištění stal dle názoru odvolatele rozdíl již 
statisticky významným. 
 
Výsledky těchto dvou analýz dle názoru odvolatele zcela jasně ukazují, že posuzovaný léčivý 
přípravek PLEGRIDY je superioritní oproti ostatním interferonům v klíčových parametrech 
pro RRRS (relaps-remitentní roztroušenou sklerózu), jimiž jsou míra relapsů a CDW 
(zhoršování disability pacienta). 
 
Dle názoru odvolatele je nekonzistencí rozhodovací praxe Ústavu na jedné straně metody 
typu matching-adjusted indirect comparison (MAIC) důkazně připouštět, dokonce 
vyžadovat – viz například správní řízení léčivého přípravku ADCETRIS v indikaci 

http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-028
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systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu (sALCL; SUKLS441201/2018, 
1. hodnotící zpráva, č. j. SUKL123968/2019) nebo léčivý přípravek IMNOVID v indikaci 
mnohočetného myelomu (MM; SUKLS65674/2018, výzva k součinnosti, 
č. j. SUKL216624/2018) – zatímco na straně druhé ty samé metody v jiných řízeních odmítat 
nebo k nim nepřihlížet. Pokud je MAIC ve výše uvedených správních řízeních akceptován, 
měl by být logicky akceptován i v předmětném správním řízení. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolací námitce č. 5 odvolatele následující. 
 
Ačkoliv to odvolatel výslovně neuvádí, má odvolací orgán z širšího kontextu odvolání 
(zejména s ohledem na odvolací námitku č. 1) za to, že zde odvolatel naráží na otázku 
porovnání účinnosti předmětných přípravků a jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3.  
 

Co se týče názoru odvolatele, že základem jakéhokoliv porovnání účinnosti je vždy 
podmínka shodnosti (či alespoň velmi blízké podobnosti) klíčových charakteristik 
ovlivňujících dané onemocnění nebo efekt léčby, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ve smyslu § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. má být účinnost přípravků ze stejné 
referenční skupiny obdobná nebo blízká – nikoliv právě jen shodná či jen velmi blízká. 
V konkrétních parametrech účinnosti se mohou přípravky ze stejné referenční skupiny 
dokonce lišit i o desítky procent, aniž by to bylo důvodem k jejich nezařazení do stejné 
referenční skupiny – ilustrací tohoto stavu může § 27 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které 
upravuje možnosti bonifikace úhrady u přípravků ze stejné referenční skupiny i při jinak 
významných rozdílech v parametrech jejich účinnosti. 
 
Dále platí, že v předmětném správním řízení nebylo nijak prokázáno, že by měly předmětné 
léčivé přípravky zásadně jiné farmakologické účinky (zásadně jiné parametry účinnosti) něž 
jiné přípravky z referenční skupiny č. 69/3 (např. přípravky AVONEX s obsahem interferonu 
beta-1a). Kupříkladu v SPC předmětných přípravků je uvedeno, že „Farmakologické 
vlastnosti přípravku Plegridy jsou obdobné jako u interferonu (sic) 
beta-1a, a má se za to, že jsou zprostředkovány proteinovou částí molekuly“. 
 
Odvolatel v rámci své námitky neidentifikuje žádnou konkrétní pasáž napadeného 
rozhodnutí, kde by se měl Ústav ve vztahu k rozdílům v účinnosti mezi předmětnými 
přípravky a jinými přípravky z referenční skupiny č. 69/3 dopustit chybného posouzení 
(a z jakého důvodu), a ani odvolací orgán bez dalšího takovou pasáž v napadeném 
rozhodnutí neidentifikoval. 
 
Argumentace odvolatele stran shodnosti či velmi blízké podobnosti klíčových 
charakteristik tak neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran zařazení předmětných 
přípravků do referenční skupiny č. 69/3. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že pokud máme například starší pacienty 
v jednom rameni oproti druhému, je dle názoru odvolatele zřejmé, že léčba nasazena 
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pacientům v prvním rameni bude uměle znevýhodněna, a to nikoliv efektem léčby samotné, 
nýbrž klíčovou charakteristikou pacientů, jakou je věk, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Jsou-li srovnávány výsledky účinnosti určité terapie u populace mladší oproti výsledkům 
účinnosti jiné terapie u populace starší, může někdy vskutku docházet i k velmi významnému 
zkreslení danému právě rozdílným věkových složením pozorovaných (porovnávaných) 
populací. To však bez dalšího neznamená, že Ústav z důvodu takového zkreslení nesprávně 
vyhodnotil předmětné přípravky jako obdobně či blízce účinné s jinými přípravky z referenční 
skupiny č. 69/3. 
 
Odvolatel v rámci této námitky neidentifikuje žádnou konkrétní pasáž napadeného 
rozhodnutí, kde by se měl Ústav ve vztahu k věkovému zkreslení dopustit chybného 
posouzení (a proč), a ani odvolací orgán bez dalšího takovou pasáž v napadeném 
rozhodnutí neidentifikoval. 
 
Argumentace odvolatele stran věkových rozdílů v pozorovaných populacích tak 
neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran zařazení předmětných přípravků 
do referenční skupiny č. 69/3. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že existují metody, které pomáhají tento 
nesoulad očistit – jednou z nejmodernějších a hojně využívanou je právě MAIC, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolacímu orgánu je známo, že v praxi existují různé metody nepřímého srovnávání 
účinnosti – i ty pak mohou být někdy použity v rámci správního řízení, neboť takové metody 
srovnání účinnosti v rámci správního řízení žádný platný právní předpis nevylučuje. To však 
automaticky neznamená, že Ústav musí vždy vyhodnotit konkrétní nepřímé srovnání jako 
dostačující pro účely činění konkrétních závěrů v rámci svého rozhodování. Pouhá existence 
možnosti využití různých (či třeba i konkrétně MAIC) metod nepřímého srovnávání účinnosti 
ještě neznačí nic o tom, že by snad byl postup Ústavu, kterým Ústav zařadil předmětné 
přípravky do referenční skupiny č. 69/3, nesprávným či nezákonným. 
 
Odvolatel v rámci námitky neidentifikuje žádnou konkrétní pasáž napadeného rozhodnutí, 
kde by se měl Ústav ve vztahu k nepřímému srovnání účinnosti dopustit chybného 
posouzení (a proč). Ani odvolací orgán bez dalšího takovou pasáž v napadeném rozhodnutí 
neidentifikoval. 
 
Argumentace odvolatele stran možnosti uplatnění nepřímého srovnání účinnosti tak 
neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran zařazení předmětných přípravků 
do referenční skupiny č. 69/3. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav ve své metodice SP-CAU-028 (Postup 
pro posuzování analýzy nákladové efektivity platný od 17. 5. 2017; 
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http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-028) uvádí, že by hodnocení mělo probíhat tzv. lege artis, 
„tj. v souladu se současným poznáním v dané problematice a s požadavky a doporučeními 
uznávaných autorit a odborných společností“, a že doporučené postupy pro hodnocení 
nákladové efektivity, jejíž jednou stránkou je účinnost, staví na první místo dokumenty 
správné praxe odborné společnosti ISPOR, následované NICE Decision Support Unit (NICE 
DSU), uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán upřesňuje, že zde nebyly ze strany účastníků předmětného 
správního řízení předkládány žádné farmakoekonomické analýzy, které by měl Ústav 
v souladu s § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. posoudit. Odvolatelem označená 
metodika Ústavu je přitom specifická pro postup Ústavu při posouzení farmakoekonomických 
podkladů ve smyslu § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., k jehož aplikaci zde však 
nedošlo a ani dojít nemohlo (nebyly zde totiž žádné analýzy k posouzení). Argumentace 
odvolatele metodikou Ústavu je zde tedy poněkud nepřípadná. 
 
Dále odvolací orgán uvádí, že podklady pro vydání správního rozhodnutí mohou jistě být 
i podklady od organizace ISPOR či NICE a pakliže by se jednalo o podklady s náležitou 
důkazní hodnotou, může být podle nich i rozhodováno. Je to dáno v zásadě tím, že 
v souladu s § 51 odst. 1 správního řádu platí, že „K provedení důkazů lze užít všech 
důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo 
provedeny v rozporu s právními předpisy“. Žádný speciální platný právní předpis přitom 
použití podkladů od organizace ISPOR či NICE nezakazuje. Stejně tak je v zásadě zřejmé, 
že Ústav by měl respektovat správné odborné postupy (např. postup „lege artis“). 
 
Odvolatel však v rámci této námitky neidentifikuje žádnou konkrétní pasáž napadeného 
rozhodnutí, kde by se měl Ústav ve vztahu interpretaci podkladů od organizace ISPOR 
či NICE dopustit chybného posouzení (a proč) či kde Ústav nerespektoval správné odborné 
postupy. Ani odvolací orgán bez dalšího takovou pasáž v napadeném rozhodnutí 
neidentifikoval. 
 
Argumentace odvolatele stran metodiky Ústavu a podkladů od organizace ISPOR 
či NICE tak neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran zařazení předmětných 
přípravků do referenční skupiny č. 69/3. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že MAIC je doporučován právě v podobných 
situacích, v jaké je tato metoda použita v případě posuzovaného léčivého přípravku 
PLEGRIDY – jak je uvedeno v publikacích Scott et al. (2017) a Hammes et al. (2018) – a že 
posuzovaný léčivý přípravek PLEGRIDY je superioritní oproti ostatním interferonům, a to 
právě při očištění o odlišné charakteristiky, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán opakuje, že nemůže přihlédnout k odvolatelem opožděně 
doloženému podkladu „4. Hammes 2018.pdf“, jelikož tak mu to ukládá § 82 odst. 4 správního 
řádu (viz vypořádání námitky č. 1). 
 

http://www.sukl.cz/leciva/sp-cau-028
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Podklad Scott et al. 2017 byl do spisu vložen zavčasu. Do předmětné spisové dokumentace 
byl vložen spolu s vyjádřením odvolatele ze dne 27.  6.  2018, a to konkrétně ke dni 
28.  6.  2018, pod č.  j.  sukl263691/2018. Ve vyjádření odvolatele ze dne 27.  6.  2018 byla 
s podkladem Scott et. al. 2017 přímo spojena následující argumentace odvolatele: „...držitel 
dále uvádí nové skutečnosti a důkazy z  let 2017 a 2018, tj. z  období po rozhodnutí 
o  stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků 
(2016), které mohou mít zcela zásadní vliv na posouzení, zda předmětné léčivé přípravky 
vůbec patří do referenční skupiny č. 69/3 nebo nikoliv.“ a dále „Držitel předkládá společně 
s  tímto vyjádřením celkem tři nepřímá srovnání pomocí tzv. ‚matching-adjusted‘ účinnosti 
peg-interferonu beta-1a s interferonem beta-1a v  léčbě relaps remitentní formy roztroušené 
sklerózy. (viz reference 1–3)“ Jednou z těchto doložených referencí pak byl právě i podklad 
Scott et al. 2017. Z uvedeného pak např. vyplývá, že odvolatel v rámci svého vyjádření 
ze dne 27.  6.  2018 nedovozoval z podkladu Scott et al. 2017 žádné konkrétní závěry a ani 
se blíže nevěnoval jeho interpretaci. Odvolatel tak např. nečinil ani žádné závěry co 
do zásadních rozdílů v účinnosti mezi předmětnými přípravky a jinými přípravky z referenční 
skupiny č. 69/3. Zmíněný podklad odvolatel v zásadě poskytl Ústavu bez vyslovení svého 
bližšího názoru s tím, že podklad obsahuje nepřímé srovnání účinnosti a že může mít 
zásadní vliv na řešení otázky příslušnosti předmětných přípravků k referenční skupině 
č. 69/3. 
 
Ústav se věnoval posouzení podkladu Scott et al. 2017 např. na stranách 6 a 7 hodnotící 
zprávy ze dne 3.  12.  2018. Ústav zde popsal některé okolnosti vyplývající z tohoto 
podkladu – mimo jiného Ústav zmínil jako limitaci tohoto dokumentu okolnost, že se jedná 
toliko jen o poster (tj. zkrácený prezentační dokument) a že „(…) není přesně určeno, o jaký 
interferon beta-1a a jeho dávkování se jedná, tudíž ani tento podklad kromě toho, že nebyl 
předložen ve full-textu, není možno považovat za relevantní podklad k prokázání odlišné 
účinnosti peginterferonu beta-1a a interferonu beta-1a“. 
 
Na to reagoval odvolatel v rámci svého vyjádření ze dne 18.  12.  2018, kde uvedl, 
„že disponuje pouze posterem, nicméně předkládá Ústavu full-text studie DECIDE, jejíž 
souhrnná data interferonu beta-1a byla použita pro nepřímé srovnání mezi peginterferonem 
beta-1a a interferonem beta-1a. Jak v držitelem předloženém posteru, tak ve studii DECIDE 
je uvedeno, že se jedná o intramuskulární interferon beta-1a v dávkování 30 µg 1 x týdně, 
což odpovídá doporučenému dávkování dle platného SPC léčivého přípravku Avonex, který 
je zařazený do referenční skupiny č. 69/3“. Odvolatel tedy nijak nepopíral, že podklad Scott 
et al. 2017 je toliko jen posterem, a upřesnil, co je srovnávanou terapií. 
 
Na to pak reagoval Ústav na straně č. 14 napadeného rozhodnutí, kde uvedl, že „K otázce 
nejistoty, o který interferon se ve studii DECIDE a předloženém dokumentu Scott T., 
A Matching-Adjusted Indirect Comparison of Clinical Effectiveness of Subcutaneous 
Peginterferon Beta-1a and Intramuscular Interferon Beta-1a for the Treatment of Relapsing 
Multiple Sclerosis jedná, Ústav uvádí, že neměl na mysli komparovanou terapii, která je 
v obou dokumentech jednoznačně definována jako podávání intramuskulární interferonu 
beta-1a v dávkování 30 μg 1 x týdně, ale vyjadřoval se k nedostatečné specifikaci interferonu 



 

 

Str. 46 z 48 

 

beta a jeho dávky, kterým byli pacienti ve studii DECIDE předléčeni. Tato informace není 
stále ani v jednom z odkazovaných dokumentů uvedena“. 
 
Odvolací orgán tedy seznal jisté nedorozumění mezi odvolatelem a Ústavem stran 
interpretace podkladu Scott et al. 2017 (identifikace srovnávané terapie proti identifikaci 
terapeutického postupu u předléčených pacientů). Nicméně v argumentaci odvolatele 
uplatněné během předmětného správního řízení v prvém stupni (v době před vydáním 
napadeného rozhodnutí) se ve vztahu k uplatněnému podkladu Scott et al. 2017 v zásadě 
vůbec nevyskytuje žádné bližší vysvětlení, proč mají mít předmětné léčivé přípravky natolik 
odlišnou účinnost od jiných přípravků z referenční skupiny č. 69/3 (např. přípravků 
AVONEX), pročež by je již nebylo možno do společné referenční skupiny zařadit. Odvolací 
orgán se s obsahem podkladu Scott et al. 2017 seznámil, avšak bez dalšího na jeho základě 
nemá za prokázané zásadní rozdíly v účinnosti mezi předmětnými přípravky a jinými 
přípravky z referenční skupiny č. 69/3. 
 
Podklad Scott et al. 2017 je vskutku stručný prezentační materiál (poster) prezentující 
nepřímé srovnání peginterferonu beta-1a a interferonu beta-1a, ve kterém absentuje spousta 
detailů z provedeného nepřímého porovnání terapií – kupříkladu v něm nejsou blíže popsány 
charakteristiky předcházejících terapií s interferony (jak správně uvedl Ústav). To je sice 
v zásadě přirozená vlastnost posterů (jejichž podstatou je stručné sdělení), nicméně 
podobně jako u odvolatelem výše zmiňovaného věkového faktoru a jeho možného vlivu 
na posouzení účinnosti nelze ani zde bez dalšího vyloučit, že v posteru jsou pro jeho 
stručnost opomenuty další faktory (např. právě bližší charakteristiky předcházející terapie), 
které mohou mít na posouzení účinnosti vliv. 
 
Odvolací orgán tedy souhlasí s postupem Ústavu, když Ústav při svém rozhodování 
k podkladu Scott et al. 2017 nepřihlédl, jelikož v opačném případě by rozhodoval na základě 
neúnosně stručného, pro dané účely nedostačujícího podkladu, což by v daném případě 
znamenalo nesoulad s § 3 správního řádu (porušení zásady materiální pravdy). Již jen pro 
určité dokreslení situace odvolací orgán dodává, že v žádném jiném spisovém podkladu 
(např. doporučených postupech či SPC předmětných přípravků) se o podkladu Scott et. al. 
2017 či o v něm popisovaných výsledcích nepojednává, není tedy ani zřejmé, zda má 
podklad Scott et. al. 2017 vůbec nějakou významnou odezvu v běžné klinické praxi (zda 
třeba nezůstalo pouze u posteru). 
 
Argumentace odvolatele stran podkladů Scott et al. (2017) a Hammes et al. (2018) tak 
neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran zařazení předmětných přípravků 
do referenční skupiny č. 69/3. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že z neočištěných dat nebyly rozdíly vždy 
statisticky významné, nicméně to bylo zapříčiněno odlišnými podkladovými charakteristikami 
(tzv. confounders), kdy právě posuzovaný léčivý přípravek PLEGRIDY byl oproti ostatním 
přípravkům předepisován těžším pacientům (z tohoto důvodu se při následném očištění stal 
rozdíl již statisticky významným) a že výsledky těchto dvou analýz (Scott et al. (2017) 
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a Hammes et al. (2018)) zcela jasně ukazují, že posuzovaný léčivý přípravek PLEGRIDY je 
superioritní oproti ostatním interferonům v klíčových parametrech pro RRRS (relaps-
remitentní roztroušenou sklerózu), jimiž jsou míra relapsů a CDW (zhoršování disability 
pacienta), uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán opakuje, že se zde nebude zabývat opožděně předloženým 
podkladem „4. Hammes 2018.pdf“.  
 
Dále odvolací orgán připomíná, že odvolatel nikdy dříve takto explicitně podklad 
Scott et al. 2017 neinterpretoval. I na tuto interpretaci odvolatele je zde tedy třeba nahlížet 
ve světle dikce § 82 odst. 4 správního řádu, podle kterého platí, že „K novým skutečnostem 
a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího 
řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve“. Odvolací orgán proto k této odvolatelově nové interpretaci podkladu Scott et 
al. 2017 nepřihlédne. Alespoň pro úplnost k tomu nicméně odvolací orgán obecně podotýká, 
že je-li nějaká terapie shledána z pohledu účinnosti jako superiorní vůči jiné terapii, ještě to 
bez dalšího neznamená, že nemohou být takové terapie (i přes prokázané rozdíly v jejich 
účinnosti) shledány jako blízce účinné ve smyslu § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a jako 
takové zařazeny do stejné referenční skupiny. 
 
Argumentace odvolatele stran očištění dat a rozdílů plynoucích z podkladů Scott et al. 
(2017) a Hammes et al. (2018) tak neznačí nic o vadách v postupu Ústavu stran 
zařazení předmětných přípravků do referenční skupiny č. 69/3. 
 

Co se týče názoru odvolatele, že je nekonzistencí rozhodovací praxe Ústavu na jedné 
straně metody typu matching-adjusted indirect comparison (MAIC) důkazně připouštět, 
dokonce vyžadovat – viz např. správní řízení léčivého přípravku ADCETRIS v indikaci 
systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu (sALCL; SUKLS441201/2018, 
1. hodnotící zpráva, č. j. SUKL123968/2019) nebo léčivý přípravek IMNOVID v indikaci 
mnohočetného myelomu (MM; SUKLS65674/2018, výzva k součinnosti, 
č. j. SUKL216624/2018) – zatímco na straně druhé ty samé metody jinde odmítat nebo k nim 
nepřihlížet, přičemž pokud je MAIC ve výše uvedených správních řízeních akceptován, měl 
by být logicky akceptován i v předmětném správním řízení, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Odvolacímu orgánu je z jeho úřední činnosti známo, že metody nepřímého srovnávání jsou 
využívány v řadě správních řízení systému úhrad. Odvolací orgán však z obsahu 
napadeného rozhodnutí (jakož ani z obsahu předmětného spisu) neseznal, že by Ústav 
zcela odmítal aplikovat (či a priori nehleděl na) metody nepřímého srovnávání v rámci 
předmětného správního řízení. Kupříkladu podkladu Scott et al. 2017 Ústav vytkl absenci 
některých informací, resp. přílišnou stručnost. Ústav přitom neodmítl z tohoto podkladu 
vycházet či k němu nepřihlížet jen proto, že tento podklad popisuje nepřímé srovnání. Žádné 
porušení rozhodovací praxe (čili porušení zásady legitimního očekávání ve smyslu § 2 odst. 
4 správního řádu) zde tedy odvolací orgán neseznal. 
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Argumentaci odvolatele stran inkonzistentní rozhodovací praxe tak nelze přisvědčit. 
 
 

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  
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