
Adam VOJTĚCH 
ministr zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

3 0 '08* 2021 

Č. j.: MZDR 23415/2021-3/PRO
Praha

MZDRX01GHDS1

ROZHODNUTÍ

Ministr zdravotnictví, jakožto vedoucí ústředního správního úřadu, věcně příslušný podle 
ustanovení §§ 95 odst. 1 a 95 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“) ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o léčivech11), rozhodl ve správním řízení, jehož účastníky jsou:

■ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234
■ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321
■ RBP, zdravotní pojišťovna,
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036
■ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975
■ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182
■ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, 
datum narození: 25. 6. 1965, bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň
■ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518
■ Adamed Czech Republic, s. r. o.
se sídlem Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, IČO: 24833843,

podle § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu takto:

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (dále také jen „ministerstvo11) ze dne 1. dubna 2021, 
č. j. MZDR 38259/2019-7/CAU, jímž bylo zamítnuto odvolání společnosti Les Laboratoires 
Servier 50, se sídlem rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francie, jako nepřípustné, a jímž 
byly na základě odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4,
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IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 
Ostrava IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se 
sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všichni společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: 
25.6. 1965, pobytem: Polní 331, Hostouň, zrušeny výroky č. 2 a 4 rozhodnutí Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen ,,Ústav“) ze dne 21. srpna 2019, č. j. sukl224664/2019, 
sp. zn. SUKLS352037/2018 (dále také jen „napadené rozhodnutí"), vydaného v řízení o 
žádosti Adamed Czech Republic, s. r. o., se sídlem Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24833843, o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního 
pojištění léčivých přípravků:

Doplněk názvuNázev léčivého přípravkuKód
SÚKL

500MG TBL FLM 60OSMIGEN0208563
500MG TBL FLM 120OSMIGEN0208789

(dále také jen „předmětné léčivé přípravky")

se ve zkráceném přezkumném řízení ruší a věc se vrací Ministerstvu zdravotnictví
k dalšímu řízení.

Účinky tohoto rozhodnutí se dle § 99 odst. 1 správního řádu určují ode dne právní moci 
rozhodnutí v přezkumném řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ministerstva ze dne 1. dubna 2021, č. j. MZDR 38259/2019-7/CAU, bylo 
zamítnuto odvolání společnosti Les Laboratoires Servier 50, se sídlem rue Carnot, 92284 
Suresnes Cedex, Francie, jako nepřípustné, a na základě odvolání účastníků řízení České 
průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se 
sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava IČO: 47673036, Vojenské zdravotní 
pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, 
IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá 
Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, se 
sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všichni společně zastoupeni 
Ing. Marcelou Malinovou, datum narození: 25. 6. 1965, pobytem: Polní 331, Hostouň, byly 
zrušeny výroky č. 2 a 4 rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav") ze 
dne 21. srpna 2019, č. j. sukl224664/2019, sp. zn. SUKLS352037/2018 (dále také jen 
„napadené rozhodnutí"), vydaného v řízení o žádosti Adamed Czech Republic, s. r. o., se 
sídlem Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, IČO: 24833843, o stanovení maximální ceny a 
výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků:
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Kód Název léčivého přípravku Doplněk názvu
SÚKL
0208563 OSMIGEN 500MG TBL FLM 60
0208789 OSMIGEN 500MG TBL FLM 120

(dále také jen „rozhodnutí MZ“).

Dne 26. dubna 2021 podal navrhovatel Krká, továrna zdravil, d.d., Novo město, se sídlem 
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo město, Slovinská republika, ev. č.: 5043611000, zastoupena 
společností KRKÁ ČR s. r. o., sídlem Sokolovská 79, 186 00 Praha 8/, IČO: 65408977 (dále 
také jen „společnost Krka“), podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci mj. rozhodnutí MZ 
spojený s návrhem na pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí.

Dne 28. dubna 2021 podala společnost Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - 
Dolní Měcholupy (dále také jen „společnost Zentiva11), rovněž podnět k zahájení 
přezkumného řízení ve vztahu mj. k rozhodnutí MZ.

Společnost Krká uvádí, že „otázka léčebné účinnosti je klíčovým parametrem posuzovaným 
při registraci léčivého přípravku a bez prokázání odpovídající léčebné účinnosti nelze léčivý 
přípravek vůbec registrovat." Pokud by v rámci úhradového řízení bylo možné opětovně 
posuzovat již posouzený parametr z registračního řízení, pak by podle jejích slov došlo 
k „naprosté distorzi systému a setření hranic mezi úhradovým a registračním řízením." 
Ministerstvo zdravotnictví až do této chvíle takový postup nikdy neuplatňovalo.

Společnost Zentiva je toho názoru, že posouzení terapeutické účinnosti je předběžnou 
otázkou svého druhu, přičemž jako taková byla vyřešena v rozhodnutí o registraci 
předmětného léčivého přípravku.

Podněty kpřezkumnému řízení projednala rozkladová komise, která shledala, že 
přezkoumávané rozhodnutí MZ je nezákonné. S názorem rozkladové komise se ztotožňuji, 
přičemž mé důvody ke zrušení rozhodnutí MZ ve zkráceném přezkumném řízení jsou 
následující.

Podle § 39b odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o veřejném zdravotním pojištění") platí, že při stanovení výše a podmínek úhrady se 
u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzuje jeho terapeutická 
účinnost a bezpečnost.

Podle § 15 odst. 6 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění nepřizná Státní ústav 
pro kontrolu léčiv nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti.

Podle § 31 odst. 10 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, Státní ústav pro 
kontrolu léčiv žádost o registraci zamítne, jestliže se v průběhu registračního řízení po 
ověření údajů a dokumentů uvedených v § 26 a 27 zjistí, že léčivý přípravek nemá léčebnou 
účinnost nebo jeho léčebná účinnost není žadatelem o registraci dostatečně doložena.

Podle § 39b odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění se podobným přípravkem pro 
účely tohoto zákona rozumí léčivý přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé
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látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je 
v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí biologický léčivý 
přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo biologické látky a shodnou nebo 
obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě 
terapeuticky zaměnitelný. Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný 
přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek 
úhrady jako první v pořadí.

Podle § 39b odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění Státní ústav pro kontrolu léčiv 
stanoví výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle výše a podmínek úhrady 
léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že (a) není 
požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady 
léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu s § 39f 
odst. 8, (b) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku 
požádá o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g odst. 9, (c) stanovení 
úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10 a (d) je podána též 
žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4 nebo 5, pokud léčivý přípravek nebo 
potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá cenové regulaci.

Léčivý přípravek OSMIGEN byl registrován s využitím dat o přípravku DETRALEX a dalších 
léčivých přípravků, které obsahují mikronizovanou purifikovanou flavonoidní frakci, z čehož 
byla dovožena bezpečnost a účinnost přípravku OSMIGEN.

Podatelé ve svých podnětech namítají zejména to, že v odvolacím rozhodnutí s léčivým 
přípravkem OSMIGEN byla rozporována jeho terapeutická účinnost dle § 15 odst. 6 písm. c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podatelé se naopak domnívají, že už jen proto, že 
je předmětný léčivý přípravek OSMIGEN registrovaný (čili prošel procesem registrace) a 
zároveň proto, že v procesu registrace byl referenčním přípravkem zvolen přípravek 
DETRALEX, který je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, musí mít 
nevyhnutelně i přípravek OSMIGEN dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti a tím je tedy 
v jejich případě možnost aplikace § 15 odst. 6 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. zcela 
vyloučena.

S argumentací podatelů se ztotožňuji. Jsem toho názoru, že Ministerstvo zdravotnictví 
náležitě nevyhodnotilo terapeutickou zaměnitelnost všech těchto léčivých přípravků, a z toho 
vyplývající konsekvence týkající se terapeutické účinnosti.

Prokázání terapeutické účinnosti předmětného léčivého přípravku OSMIGEN bylo primárně a 
obligatorně provedeno již v řízení o jeho registraci. V opačném případě, tj. pokud by bylo 
zjištěno v registračním řízení, že léčivý přípravek nemá léčebnou účinnost nebo tato není 
doložena, Státní ústav pro kontrolu léčiv by žádost o registraci zamítl. Vzhledem k tomu, že 
rozhodnutí o registraci je pravomocné a vykonatelné, je taky v souladu s § 73 odst. 2 
správního řádu závazné i pro všechny správní orgány. V navazujícím řízení o ceně a úhradě, 
jehož předpokladem je existence pravomocného rozhodnutí o registraci daného léčivého 
přípravku, nelze přezkoumávat či dokonce rozporovat závěry učiněné v podkladovém 
rozhodnutí.

Ačkoliv léčivý přípravek OSMIGEN není generikem k léčivému přípravku DETRALEX 
v pravém smyslu, v procesu jeho registrace jako tzv. dobře zavedené léčebné použití léčivé 
látky byla využita data o účinnosti a klinickém využití léčivé látky obsažené v léčivém 
přípravku DETRALEX. Jestliže v podkladovém rozhodnutí (rozhodnutí o registraci léčivého
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přípravku OSMIGEN) byl tento odkaz na přípravek DETRALEX akceptován, tím spíše musí 
být akceptován v navazujícím řízení o stanovení výše a podmínek úhrady. V zásadě by pak 
takové přípravky měly být posuzovány jako apriori terapeuticky zaměnitelné stejně tak, jako 
generický léčivý přípravek je zaměnitelný s referenčním originálním přípravkem, není-li na 
základě objektivních a přezkoumatelných dat prokázán opak.

Je v rozporu s principy, na kterých stojí systém úhradové regulace léčivých přípravků, aby 
v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky byly posuzovány odlišně. Pokud správní 
orgán přizná úhradu referenčnímu léčivému přípravku (přičemž implicitně v daném řízení 
musí hodnotit i terapeutickou účinnost podle § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.), pak je 
v rozporu se zákonem nepřiznat tuto úhradu i léčivým přípravkům, které jsou s tímto 
referenčním přípravkem v zásadě terapeuticky zaměnitelné. A naopak - vyvstane-li 
v úhradovém správním řízení (např. hloubkové revizi) pochybnost o terapeutické účinnosti 
(dostatečné pro přiznání úhrady z veřejného zdravotního pojištění) jednoho léčivého 
přípravku, pak by měla tato pochybnost být automaticky vztažena na všechny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky. Tím spíš, obsahují-li stejnou léčivou látku. Opačný 
postup by byl nejen v rozporu s principy úhradové regulace léčiv, na kterých stojí část šestá 
zákona č. 48/1997 Sb., ale patrně také v rozporu s § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, v platném znění.

Na tomto místě je potřeba připomenout, že zákon č. 48/1997 Sb. definuje terapeutickou 
zaměnitelnost v § 39c odst. 1 jako obdobnou nebo blízkou účinnost a bezpečnost a obdobné 
klinické využití. Ani Ústav, ani Ministerstvo zdravotnictví ve správním řízení týkajícím se 
předmětného přípravku OSMIGEN neprokázalo, proč by léčivý přípravek, který je registrován 
s využitím dat referenčního přípravku, neměl být terapeuticky zaměnitelný s takovým 
referenčním přípravkem.

Pokud léčivý přípravek OSMIGEN má pravomocně stanovenou registraci s využitím odkazu 
na data referenčního léčivého přípravku DETRALEX, má se za to, že je s tímto přípravkem 
v zásadě terapeuticky zaměnitelný, není-li prokázán opak. Pokud referenční přípravek 
DETRALEX má pravomocně stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, má se za 
to, že prokázal terapeutickou účinnost, kterou požaduje § 15 odst. 6 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb. pro přiznání výše a podmínky úhrady. V takovém případě, pokud o stanovení 
výše a podmínek úhrady žádají další, terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky (obsahující 
stejnou léčivou látku), není v souladu se zákonem (mj. § 2 odst. 4 správního řádu), aby těmto 
přípravkům úhrada přiznána nebyla.

Pokud mělo Ministerstvo zdravotnictví pochyby o terapeutické účinnosti léčivého přípravku 
OSMIGEN (z povahy věci terapeutické účinnosti léčivé látky, která je v tomto přípravku 
obsažená), pak by muselo tyto pochyby vztáhnout na všechny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelné léčivé přípravky obsahující danou léčivou látku (Ministerstvo zdravotnictví 
neodůvodnilo, proč by rozdílné složení léčivých přípravků způsobené tím, že léčivý přípravek 
DETRALEX obsahuje ještě jednu další látku, mělo automaticky vést k nezaměnitelnosti 
těchto přípravků, když na samotnou registraci léčivého přípravku OSMIGEN tato skutečnost 
neměla vliv). Správným a zákonným výsledkem hodnocení ze strany správních orgánů (byť 
provedeným v několika paralelně vedených správních řízeních) by mělo být, že referenční a 
na něj registrací navázaný léčivý přípravek buď mají přiznánu úhradu oba, nebo žádný 
(v návaznosti na to, jak bude posouzena terapeutická účinnost dostatečná pro přiznání 
úhrady podle § 15 odst. 6 zákona).
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Ministerstvo zdravotnictví navíc dostatečně neodůvodnilo, proč se právě ve věci 
přezkoumávaného rozhodnutí odchýlilo od své dosavadní praxe, kdy až do této chvíle tako 
detailně nepřezkoumávalo podklady pro rozhodnutí o registraci. Takový postup ministerstva 
činí jeho předmětné rozhodnutí v odvolacím řízení nepřezkoumatelným, a tudíž 
nezákonným. Ministerstvo tak nerespektovalo požadavek, aby bylo v obdobných případech 
rozhodováno bez nedůvodných rozdílů - rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady léčivého 
přípravku DETRALEX vs. rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady předmětných léčivých 
přípravků.

Protože se vada přezkoumávaného rozhodnutí ministerstva podává již z jeho obsahu a není 
třeba dokazování ani vyjádření účastníků řízení, postupoval jsem v souladu s § 98 správního 
řádu a ve zkráceném přezkumném řízení jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. Ministerstvo zdravotnictví je při novém projednání podaných odvolání vázáno 
právním názorem nadřízeného orgánu.

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení byly stanoveny v souladu s § 99 odst. 1 správního 
řádu ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, neboť okolnosti věci neodůvodňují jiné řešení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad 
u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Ministerstva zdravotnictví, Paíackého 
náměstí 4, 128 00 Praha 2. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po 
dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno. O rozkladu rozhoduje dle § 152 odst. 2 správního 
řádu ministr zdravotnictví.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 139745594-25785-
210701103852, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
1.7.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

139745594-25785-210701103852

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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