
 

1) Ministr zdravotnictví České republiky 

Mgr. Mgr. Adam Vojtěch 

Ministerstvo zdravotnictví  

Palackého nám. 4 

128 01 Praha 2  

 

2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Palackého nám. 4 

128 01 Praha 2 

 

 

 

V Praze, dne 19. 7. 2021 

 

Naše č.j. 5253/2021 

 

K č.j.: MZDR 23415/2021-3/PRO 

 

 

 

VĚC: Rozklad proti rozhodnutí Ministra zdravotnictví ze dne 30. 6. 2021, č.j.: MZDR 23415/2021-

3/PRO, kterým se ve zkráceném přezkumném řízení ruší rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (dále 

také jen „ministerstvo“) 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, 

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, bytem: 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, 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 OSMIGEN, a věc se vrací Ministerstvu zdravotnictví 

k dalšímu řízení 

 

 

Odvolatelé: 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

IČO: 47672234 

Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

IČO: 47114321 

Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4  

 

RBP, zdravotní pojišťovna 

IČO: 47673036 

Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava  

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

IČO: 47114975 



 

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha  

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

IČO: 46354182 

Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav  

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

IČO: 47114304 

Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3  

 

Všichni odvolatelé společně zastoupení Ing. Marcelou Malinovou, na základě plných mocí. 

 

I.  

Úvod 

 

Ministr zdravotnictví svým rozhodnutím ze dne 30. 6. 2021, č.j.: MZDR 23415/2021-3/PRO ve 

zkráceném přezkumném řízení zrušil rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (dále také jen 

„ministerstvo“) 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, 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, bytem: 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, 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 OSMIGEN, a věc vrátil Ministerstvu zdravotnictví 

k dalšímu řízení 

 

dále také „napadené rozhodnutí“. 

 

Výše uvedení odvolatelé podávají v souladu s poučením proti napadenému rozhodnutí rozklad. 

 

Protože v poučení napadeného rozhodnutí ministra je uvedeno, že „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, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2“ (pozn. odvolatelů: odkaz na zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen jako „správní řád“), ačkoliv napadené rozhodnutí vydal ministr, 

nikoliv ministerstvo, podávají výše uvedení odvolatelé rozklad proti napadenému rozhodnutí jak 

u ministra, který rozhodnutí vydal, tak u Ministerstva zdravotnictví, jak je uvedeno v poučení. 

 

 

II.  

Dosavadní vývoj řízení 

 

Odvolatelé nejprve uvádějí, že dne 18. 8. 2016 podala společnost Adamed Czech Republic u Ústavu 

žádost podle § 39f 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“), o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků OSMIGEN. 

 

Rozhodnutím ze dne 30. 6. 2017 Ústav této žádosti vyhověl. Ústav stanovil maximální cenu a zařadil 

přípravek OSMIGEN dle § 39c zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 



 

terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky diosmin (C05CA03) a kombinace 

léčivých látek diosmin a hesperidin (C05CA53). Zároveň na základě § 15 odst. 9 písm. a) a § 39c odst. 

7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovil léčivému přípravku úhradu ze zdravotního 

pojištění ve výši 158,18 Kč (balení 500MG TBL FLM 60) a 316,36 Kč (balení 500MG TBL FLM 120). 

 

K odvolání odvolatelů ministerstvo toto první rozhodnutí Ústavu ze dne 30. 6. 2017 svým rozhodnutím 

ze dne 19. 1. 2018, č. j. MZDR24775/2017-12/FAR zrušilo, pokud jde o stanovení úhrady. 

 

Ústav v novém rozhodnutí ze dne 15. 6. 2018, č.j. SUKL236308/2018 zařadil léčivý přípravek 

OSMIGEN do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 

diosmin (C05CA03) a kombinace léčivých látek diosmin a hesperidin (C05CA53), a na základě § 15 

odst. 9 písm. c) a § 15 odst. 6 písm. d) v návaznosti na § 15 odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění tomuto léčivému přípravku úhradu ze zdravotního pojištění nepřiznal. 

 

Ministerstvo svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-2/FAR toto rozhodnutí 

Ústavu ze dne 15. 6. 2018, č.j. SUKL236308/2018 v části, ve které Ústav nepřiznal přípravkům 

OSMIGEN úhradu ze zdravotního pojištění, potvrdilo. V části, ve které Ústav přípravek OSMIGEN 

zařadil do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ministerstvo změnilo 

rozhodnutí Ústavu tak, že na základě § 15 odst. 9 písm. e) a § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění nezařazuje léčivý přípravek OSMIGEN do žádné referenční skupiny dle vyhlášky 

č. 384/2007 Sb. nebo do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. 

 

Ministerstvo v tomto rozhodnutí mimo jiné uvedlo, že se k otázce účinnosti přípravků OSMIGEN 

vyjádřila Česká angiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V tomto stanovisku 

Česká angiologická společnost mimo jiné upozornila na to, že složení přípravků OSMIGEN a 

DETRALEX není identické, že přípravky DETRALEX obsahují kromě léčivé látky diosmin též léčivou 

látku hesperidin. Česká angiologická společnost doložila, že hesperidin má řadu biologicky i klinicky 

významných farmakodynamických účinků. Dále bylo do spisové dokumentace vloženo stanovisko 

Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Společnost všeobecného 

lékařství v tomto stanovisku mimo jiné zastávala názor, že mezinárodní i tuzemské doporučené postupy 

prokazují rozdíl v účinnosti přípravků DETRALEX a OSMIGEN. Na základě těchto odborných 

stanovisek ministerstvo rozhodlo, že v řízení nebylo prokázáno, že přípravky OSMIGEN a DETRALEX 

jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné z pohledu jejich obdobné či blízké účinnosti. Otázka prokázání 

obdobné či blízké účinnosti přípravků OSMIGEN a DETRALEX má přitom logicky přednost před 

otázkou prokázání významného rozdílu v účinnosti přípravků OSMIGEN a DETRALEX. Nelze totiž 

akceptovat, jak učinil Ústav, obrácení důkazního postupu spočívající v tom, že absenci dostatečných 

důkazů prokazujících obdobnou či blízkou účinnost přípravků OSMIGEN a DETRALEX lze nahradit 

tvrzením o absenci dostatečných důkazů prokazujících opak – čili tvrzením o absenci důkazů 

prokazujících významně rozdílnou účinnost přípravků OSMIGEN a DETRALEX. Je sice pravdou, že 

co do obsahu léčivých látek je v případě přípravku DETRALEX více zastoupena léčivá látka diosmin 

(450 mg v jedné tabletě), to však automaticky neznamená, že léčivá látka hesperidin (50 mg v jedné 

tabletě) má marginální (či snad žádný) podíl na klinickém účinku přípravků DETRALEX. Na tom 

nemění nic ani obecné tvrzení MUDr. Slívy, Ph.D., že diosmin je považován za hlavní látku odpovědnou 

za farmakologické účinky přípravků DETRALEX. MUDr. Slíva, Ph.D. ostatně ve svém vyjádření 

nezpochybňoval klinický přínos hesperidinu v přípravcích DETRALEX a netvrdil, že by byl jeho 

klinický přínos marginální či snad nijaký. Vzhledem k násobně nižšímu (minimálně 2,5krát) obsahu 

hesperidinu v přípravku OSMIGEN, který je navíc variabilní, a dokonce ani nemusí být přítomný, je 

přitom podíl klinického účinku hesperidinu na klinickém účinku přípravku OSMIGEN velmi nejistý, a 

tedy nesrovnatelný s přípravky DETRALEX. MUDr. Slíva, Ph.D. výslovně uznává, že neexistují žádné 

relevantní klinické studie srovnávající přípravky DETRALEX (respektive jejich léčivé látky – 

mikronizovaný diosmin/hesperidin) s přípravky OSMIGEN (respektive s jeho účinnou látkou – 

mikronizovaný diosmin). Pro úplnost odvolatelé upozorňují na další vyjádření odborných společností 

ve správním řízení SUKLS352037/2018, které jsou v souladu s již dříve zaslanými stanovisky. Jedná se 

o reakce na hodnotící zprávu Ústavu ze dne 31. 7. 2019. 



 

Dne 5. 8. 2019 se vyjádřil prof. Vítovec za Českou kardiologickou společnost a zdůraznil souhlas se 

stanoviskem České angiologické společnosti s odkazem na znalecké posudky ke klinické účinnosti 

diosminu a diosminu s hesperidinem. 

Dne 8. 8. 2019 se vyjádřila Společnost všeobecného lékařství s plnou podporou doložených podkladů a 

znaleckých posudků. 

Dne 8. 8. 2019 se rovněž opakovaně vyjádřila Česká angiologická společnost a znovu upozorňovala na 

svá předchozí vyjádření s nesouhlasným postojem ke zhodnocení zaměnitelnosti obou léčivých 

přípravků. 

Posledním stanoviskem odborných společností k této věci bylo vyjádření České flebologické 

společnosti ze dne 14. 6. 2021, která rovněž s odkazem na klinické studie a dostupnou evidenci namítá 

zaměnitelnost přípravků DERTALEX a OSMIGEN. 

Přehled vyjádření, která jsou dostupná ve správním spise ukazuje, že 4 odborné společnosti, které se 

ve své klinické praxi setkávají s pacienty s žilními chorobami nesouhlasily s hodnocením 

přípravků DERTALEX a OSMIGEN jako zaměnitelných pro potřeby stanovení výše a podmínek 

úhrady. Klinická stanoviska mají ve správních řízeních váhu důkazu a mají být brána v potaz. V tomto 

případě je zjevná shoda napříč odbornými společnostmi, což ukazuje důležitost posouzení 

zaměnitelnosti rovněž v očích odborné veřejnosti. 

 

Ministerstvo tak svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-2/FAR nepřiznalo 

přípravkům OSMIGEN úhradu ze zdravotního pojištění a nezařadilo léčivý přípravek 

OSMIGEN do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. nebo do skupiny v zásadě 

terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. Z tohoto rozhodnutí tak jednoznačně vyplývá, že 

přípravky DETRALEX a OSMIGEN nejsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné. 

 

Odvolatelům je známo, že byla podána žádost o přezkum rozhodnutí ministerstva ze dne 

8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-2/FAR. Odvolatelům je také známo, že ministr zdravotnictví 

neshledal důvody pro přezkumné řízení, jehož vyústěním by bylo zrušení rozhodnutí ministerstva 

ze dne 8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-2/FAR. 

 

Odvolatelům je dále známo, že proti rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 10. 2018, č. j. 

MZDR31019/2018-2/FAR byla společností Adamed Czech Republic podána žaloba, kterou 

Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 7. prosince 2020 č. j. 14 Ad 21/2018- 191 zamítl.  

 

Městský soud v Praze v odůvodnění tohoto rozsudku plně potvrdil závěry, k nimž ministerstvo 

dospělo v rozhodnutí ze dne 8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-2/FAR, tedy závěry o tom, že 

přípravky DETRALEX a OSMIGEN nejsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné. 

 

Ačkoliv v mezidobí nedošlo k žádné změně skutkového ani právního stavu, dospěl ministr 

v napadeném rozhodnutí ke zcela opačným závěrům, tedy že přípravky DETRALEX a 

OSMIGEN v zásadě terapeuticky zaměnitelné jsou. Svoje závěry přitom opírá o tvrzení, která 

nejsou doložena podklady v příslušném správním spise. 

 

Napadené rozhodnutí tak zásadním způsobem narušuje princip právní jistoty, když bez jakékoliv 

změny skutkového či právního stavu přináší závěry protichůdné předchozím závěrům 

v odvolacím řízení, ačkoliv tyto předchozí závěry byly potvrzeny jak ministrem (když neshledal 

důvody pro zrušení tohoto rozhodnutí), tak i Městským soudem v Praze. 

 

 

III.  

Nezákonnost napadeného rozhodnutí 

 

Odvolatelé shledávají vady napadeného rozhodnutí v těchto skutečnostech, z nichž každá sama o 

sobě zakládá jeho nezákonnost: 

 

 

 



 

A)  

Ačkoliv v mezidobí od vydání rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 10. 2018, č. j. MZDR31019/2018-

2/FAR nedošlo k žádné změně skutkového ani právního stavu, dospěl ministr v napadeném rozhodnutí 

k přesně opačným závěrům. Přitom nejenže ministr zdravotnictví neshledal důvody pro zrušení tohoto 

rozhodnutí, ale závěry tohoto rozhodnutí byly plně potvrzeny i soudní judikaturou. 

 

Z tohoto důvodu napadené rozhodnutí zcela zásadním způsobem narušuje princip právní jistoty, když 

bez jakékoliv změny skutkového či právního stavu přináší závěry protichůdné předchozím závěrům, a 

to navzdory tomu, že tyto předchozí závěry byly potvrzeny jak ministrem (když neshledal důvody pro 

zrušení tohoto rozhodnutí), tak i soudy. 

 

B)  

Napadené rozhodnutí ignoruje fakt, že přípravky DETRALEX a OSMIGEN se liší svým složením 

léčivých látek. Přitom nikdy v dosavadní rozhodovací praxi se nestalo, aby byla presumována 

terapeutická zaměnitelnost přípravku jednosložkového a přípravku složeného na základě skutečnosti, že 

jedna z léčivých látek je shodná. Z tohoto důvodu je rovněž zjevně nepřiléhavá a nesprávná argumentace 

tím, že „generický léčivý přípravek je zaměnitelný s referenčním originálním přípravkem“. Nejenže 

přípravek OSMIGEN není generický k přípravku DETRALEX, ale tyto přípravky mají odlišné složení, 

a proto důkazy o účinnosti jednoho z nich nejsou apriori přenositelné na přípravek druhý. 

 

K tomu si odvolatelé dovolují podrobněji uvést, že systém úhrad v ČR zná desítky případů, kde existují 

léčivé přípravky obsahující příslušnou léčivou látku, přičemž tatáž léčivá látka je ještě obsažena v jiném, 

složeném léčivém přípravku, který vedle ní obsahuje ještě jednu další léčivou látku. Ve všech těchto 

případech, a bez výjimky, jsou příslušné jednosložkové a složené léčivé přípravky opakovaně a 

konstantně Ústavem posuzovány jako terapeuticky nezaměnitelné. Jako příklad mohou posloužit léčivý 

přípravek HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA a léčivý přípravek MODURETIC. Zatímco léčivý 

přípravek HYDROCHLOROTHIAZID obsahuje pouze léčivou látku hydrochlorothiazid, pak léčivý 

přípravek MODURETIC obsahuje léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid. Shodou okolností je v 

léčivém přípravku MODURETIC poměr léčivých látek hydrochlorothiazid a amilorid 50 ku 5, tedy 

obdobný jako v léčivém přípravku DETRALEX (kde poměr léčivých látek diosmin a hesperidin je 450 

ku 50). Léčivé přípravky HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA a MODURETIC mají shodné klinické 

použití, obdobnou účinnost, a přesto nebyly v minulosti nikdy Ústavem posouzeny jako terapeuticky 

zaměnitelné. Obdobných případů jsou desítky, a dosud nikdy nedošlo k tomu, že byla presumována 

terapeutická zaměnitelnost přípravku jednosložkového a přípravku složeného. 

Pro úplnost odvolatelé rovněž uvádějí, že tzv. ATC skupina, kterou léčebným molekulám přiděluje 

World Health Organisation, a která určuje taxonomii molekul a jejich anatomicko-terapeuticko-

chemickou podobnost, je u přípravků DETRALEX a OSMIGEN odlišná. Přípravek DETRALEX 

s obsahem diosminu s flavonoidy má přidělenou ATC skupinu C05CA53, tedy alfanumerický kód 

kombinace léčivých látek, zatímco OSMIGEN má přidělenou ATC skupinu C05CA03, tedy 

alfanumerický kód pro monokomponentní diosmin. I tato taxonomie na podkladě mezinárodní 

klasifikace ukazuje, že se nejedná o přípravky obdobné. 

 

C)  

Napadené rozhodnutí dále ignoruje fakt, že u přípravku DETRALEX byla ve správním řízení o 

stanovení výše a podmínek úhrady prokázána terapeutická účinnost potřebnými důkazy založenými do 

spisu, zatímco u přípravku OSMIGEN nikoliv. Přitom v dosavadní rozhodovací praxi se dosud nikdy 

nestalo, aby byla presumována terapeutická zaměnitelnost u přípravků s odlišným složením, z nichž u 

jednoho byly v řízení o úhradě potřebné důkazy o účinnosti předloženy, a u druhého nikoliv. Stejně tak 

se dosud nestalo, že by byla přiznána úhrada přípravku, u něhož v řízení o stanovení výše a podmínek 

úhrady nebyly předloženy potřebné důkazy o klinické účinnosti. 

 

D)  

Napadené rozhodnutí je vydáno v příkrém rozporu s důkazy, které jsou obsaženy ve spisovém materiálu. 

Jde zejména o stanoviska odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, posudky 

znaleckých ústavů a další důkazy, dokládající rozdíly v účinnosti přípravků DETRALEX a OSMIGEN. 

 



 

E)  

Nelze v žádném případě souhlasit se závěrem, že „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 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.“. 

 

V registračním řízení nebyla a ani nemohla být posuzována, a proto ani prokázána skutečnost, že 

přípravky DETRALEX a OSMIGEN jsou terapeuticky zaměnitelné, neboť v registračním řízení se 

terapeutická zaměnitelnost vůbec neposuzuje. 

 

Proto je zcela chybná také navazující argumentace, že „Je v rozporu s principy, na kterých stojí systém 

úhradové regulace léčivých přípravků, aby v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky byly 

posuzovány odlišně.“, když v registračním řízení nebylo vůbec posuzováno, že jde o v zásadě 

terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, a přitom napadené rozhodnutí tento svůj předpoklad 

o terapeutické zaměnitelnosti opírá právě a výhradně o výsledky registračního řízení. 

 

Napadené rozhodnutí je proto v rozporu s legislativními předpisy (zákon o veřejném zdravotním 

pojištění a správní řád), když jako premisu, z níž je podle napadeného rozhodnutí třeba apriori vycházet 

v navazujících řízeních úhradové regulace, uvádí závěr (o terapeutické zaměnitelnosti), který však 

v registračním řízení vůbec nebyl a nemohl být učiněn.  

 

Ostatně již v roce 2010 se Ústav zabýval problematikou úhrady venofarmak v rámci hloubkové revize 

výše a podmínek úhrady, přičemž konkrétně hodnotil možnost, respektive výši úhrady následujících 

terapeutických intervencí: dobesilát vápenatý (ATC kód C05BX01), troxerutin (ATC kód C05CA04), 

tribenosid (ATC kód C05CX01), escin (ATC kód C05CX), kombinace dihydroergokristin, eskulin a 

rutosid (ATC kód C05CA51), kombinace rutosid a kyselina askorbová (ATC kód C05CA51), 

kombinace rusci extractum siccum, hesperidin methylchalkon a kyselina askorbová (ATC kód 

C05CA51), kombinace flavonoidorum fractio purificata micronisata a diosmin (ATC kód C05CA53), 

kombinace ginkgo bilobae extractum, troxerutin a heptaminol (ATC kód C05CA54). Výsledkem 

příslušného správního řízení (sp. zn. SUKLS27556/2010) bylo nepřiznání úhrady všech léčivých 

přípravků s výjimkou léčivého přípravku DETRALEX (ATC kód C05CA53). Ústav tento postup 

odůvodnil tak, že úhrada nebyla z veřejného zdravotního pojištění přiznána z důvodu nedostatečných 

důkazů o terapeutické účinnosti. Přitom všechny výše uvedené léčivé přípravky byly (a jsou) řádně 

registrovány, a přesto jejich účinnost, nepochybně dostatečná pro registraci, nebyla shledána 

dostatečnou pro přiznání úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Navíc, jak napadené rozhodnutí ostatně samo uvádí, přípravek OSMIGEN není generický 

k přípravku DETRALEX, a již vzhledem k jejich odlišnému složení proto v žádném případě nelze 

přisvědčit tvrzení, že „by pak takové přípravky měly být posuzovány jako apriori terapeuticky 

zaměnitelné stejně tak, jako generický léčivý přípravek je zaměnitelný s referenčním originálním 

přípravkem.“ Ustanovení § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (dále jen jako „zákon o léčivech“) jasně stanoví, že generikem je léčivý přípravek, 

který má shodné kvalitativní a kvantitativní složení, pokud jde o léčivé látky. Vzhledem k tomu, že 



 

přípravky DETRALEX a OSMIGEN mají odlišné jak kvalitativní, tak kvantitativní složení, pokud jde 

o léčivé látky, je toto tvrzení zjevně nepodložené a věcně nesprávné.    

 

Ve spisové dokumentaci není uveden žádný důkaz, který by prokazoval terapeutickou účinnost 

přípravku OSMIGEN, a odvolatelé nemají možnost zjistit, jaké důkazy o účinnosti byly 

předloženy v řízení o jeho registraci. Protože nejde o registraci generickou, není vůbec zřejmé, jaké 

konkrétní důkazy tuto tvrzenou účinnost prokázaly. Již z tohoto důvodu se nelze odkazovat na důkazy 

předložené v řízení o registraci přípravku OSMIGEN, ale je třeba tyto důkazy jasně ozřejmit 

právě ve správním řízení o stanovení výše a podmínek úhrady. Tyto důkazy veřejně dostupné 

nejsou, napadené rozhodnutí neodkazuje na zdroj pro ověření tvrzení. Jak bylo již uvedeno, prokázání 

a porovnání klinické účinnosti je naprosto klíčové pro posouzení nejen zaměnitelnosti přípravku 

OSMIGEN s přípravkem DETRALEX, ale rovněž pro stanovení úhrady z veřejného zdravotního 

pojištění. 

 

Odvolatelé v této souvislosti odkazují na konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, z níž jasně 

vyplývá, že nejsou-li v odůvodnění rozhodnutí uvedeny důkazy, na jejichž podkladě správní orgán 

dovodil své skutkové závěry, je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 

odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Nejsou-li součástí správního spisu důkazy, ze kterých správní orgán vycházel, 

nemá skutkový stav, který vzal správní orgán za základ svého rozhodnutí, oporu ve spise ve smyslu § 

76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Odvolatelé pro příklad uvedou rozhodné závěry z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. října 2018, č. j. 10 As 190/2018 – 61 – 66: „[48] Navíc i v případě, že by 

byly dokumenty žalobkyni známé či je žalobkyně nepotřebovala k efektivní obraně znát, nelze postup 

správních orgánů shledat zákonným. Jedním z důvodů, proč jsou správní orgány povinny odkázat na 

zdroje svých skutkových zjištění a zakládat tyto podklady do správního spisu, je umožnění případného 

soudního přezkumu. Podle ustálené judikatury NSS, nejsou-li v odůvodnění rozhodnutí uvedeny důkazy, 

na jejichž podkladě správní orgán dovodil své skutkové závěry, je napadené rozhodnutí 

nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Nejsou-li součástí správního 

spisu důkazy, ze kterých správní orgán vycházel, nemá skutkový stav, který vzal správní orgán za základ 

svého rozhodnutí, oporu ve spise ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (rozsudek ze dne 22. 1. 2004, č. 

j. 4 Azs 55/2003 – 51, č. 638/2005 Sb. NSS).“ 

 

Rozhodně tedy nelze přisvědčit tvrzení o tom, že důkazy o terapeutické účinnosti přípravku 

OSMIGEN byly předloženy v řízení o registraci, a jestliže je v tomto řízení Ústav akceptoval, 

nemusí již být předloženy v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady. Ostatně taková rozhodovací 

praxe Ústavu ani ministerstva zdravotnictví v odvolacích řízeních nebyla nikdy v minulosti (s výjimkou 

právě nyní posuzovaného případu přípravku OSMIGEN) aplikována. 

 

F)  

Odvolatelé nijak nezpochybňují, že v řízení o ceně a úhradě nelze přezkoumávat či dokonce rozporovat 

závěry učiněné v rozhodnutí o registraci přípravku OSMIGEN. Odvolatelé ostatně tyto závěry, tedy 

samotnou registraci přípravku OSMIGEN, nijak nerozporují.  

 

V řízení o registraci přípravku OSMIGEN však nebyli odvolatelé účastníky, a nemají žádnou možnost 

zjistit, jaké důkazy o terapeutické účinnosti přípravku OSMIGEN v něm byly předloženy. Vzhledem 

k faktu, že dle zákona o léčivech Ústav v registračním řízení vůbec neposuzuje, zda jde o v zásadě 

terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, je vyloučeno, aby v tomto řízení byl učiněn takový závěr. Již 

proto nelze z takového závěru apriori vycházet. 

 

Je všeobecně známo, že léčivý přípravek OSMIGEN byl registrován na základě tzv. literární registrace, 

tedy na základě tzv. dobře zavedeného léčebného použití. To v praxi znamená, že jeho průkaz účinnosti 

(a bezpečnosti) byl v rámci procesu registrace dokládán pouze literární formou důkazů. Nemůže tedy 

existovat žádná překážka, aby takové důkazy byly předloženy také ve správním řízení, které má přiznat 

úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že nejsou-li 

součástí správního spisu důkazy, ze kterých správní orgán vycházel, nemá skutkový stav, který vzal 



 

správní orgán za základ svého rozhodnutí, oporu ve spise. Proto je nutno do spisu založit veškeré 

důkazy, o něž se opírá závěr o terapeutické účinnosti přípravku OSMIGEN a o tom, že přípravky 

DETRALEX a OSMIGEN jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné.  

 

Tento závěr je v nyní posuzované situaci o to naléhavější, že odvolatelé nebyli účastníky řízení o 

registraci přípravku OSMIGEN, a nemají tedy možnost tyto důkazy přezkoumat. 

 

Napadené rozhodnutí však vychází z názoru zcela opačného, když uvádí, že: „Jestliže v podkladovém 

rozhodnutí (rozhodnutí o registraci léčivého 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.“ 

 

Napadené rozhodnutí je proto i z tohoto důvodu nezákonné. 

 

G)  

Odvolatelé pro úplnost dodávají, že napadené rozhodnutí povede ke stavu, kdy bude apriori akceptován 

předpoklad, že přípravky DETRALEX a OSMIGEN jsou terapeuticky zaměnitelné, a to pouze 

s odkazem na řízení o registraci přípravku OSMIGEN, ačkoliv v tomto řízení nebylo vůbec posuzováno, 

že jde o v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky, a navzdory tomu, že odvolatelé nemají 

žádnou možnost ověřit důkazy, předložené v registračním řízení. Následně ve správním 

řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady nebude požadováno předložení potřebných 

důkazů o terapeutické účinnosti přípravku OSMIGEN, a to s argumentem, že „nelze přezkoumávat či 

dokonce rozporovat závěry učiněné v rozhodnutí o registraci přípravku OSMIGEN“. Přesto bude 

přípravku OSMIGEN přiznána úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to jen proto, že 

je hrazen přípravek DETRALEX, který má jiné složení (OSMIGEN není generikem DETRALEXu), 

přičemž u DETRALEXu byly důkazy o terapeutické účinnosti předloženy. Takto bude postupováno 

přesto, že řada důkazů, včetně stanoviska České angiologické společnosti České lékařské společnosti J. 

E. Purkyně, posudků znaleckých ústavů, publikovaných výsledků randomizovaných dvojitě slepých 

studií, či jejich meta-analýz dokládá rozdíl v účinnosti přípravků DETRALEX a OSMIGEN. Také 

navzdory tomu, že bez jakékoliv změny skutkového či právního stavu bude tento postup protichůdný 

předchozím rozhodnutím, ačkoliv tato předchozí rozhodnutí byla potvrzena jak ministrem (když 

neshledal důvody pro zrušení tato rozhodnutí), tak i Městským soudem v Praze. Ačkoliv přípravek 

OSMIGEN není podobný s přípravkem DETRALEX (nesplňuje podmínky dle § 39b odst. 4 zákona o 

veřejném zdravotním pojištění, neboť nemá shodnou léčivou látku nebo léčivé látky, odlišuje se i jejich 

mezinárodní taxonomické zařazení), nebude u něj – v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním 

pojištění – požadován důkaz o terapeutické účinnosti, a to pouze na základě apriorní akceptace 

předpokladu, že je v zásadě terapeuticky zaměnitelný s přípravkem DETRALEX, a to přesto, že tento 

předpoklad nebyl (a ani nemohl být) v řízení o registraci posuzován a prokazován, neboť zákon o 

léčivech tento pojem vůbec neuvádí. 

 

V důsledku toho budou odvolatelé nuceni z prostředků veřejného zdravotního pojištění hradit přípravek, 

u něhož nebyly ve správním řízení o jeho ceně a úhradě předloženy důkazy o terapeutické účinnosti, 

které jsou v jiných případech vždy striktně vyžadovány (s výjimkou přípravků podobných, u nichž však 

platí, že mají má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky, jak stanoví § 39b odst. 4 zákona o veřejném 

zdravotním pojištění, což však není posuzovaný případ přípravku OSMIGEN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

 Závěr  

 

S odkazem na výše uvedené důvody odvolatelé shledávají napadané rozhodnutí jako zjevně 

nezákonné a navrhují jeho zrušení v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Marcela Malinová, 

na základě plných mocí 
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