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Vyvěšeno dne: 20. 8. 2021  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 20. srpna 2021 
Č. j.: MZDR 35579/2019-3/OLZP  

Zn.: L43/2019 
K sp. zn.: SUKLS152965/2017 

*MZDRX01AHDLU* 
MZDRX01AHDLU 

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), 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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 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, ev. č.: 15513, 
zastoupena: GlaxoSmithKline, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, 
IČO: 48114057 
 
 Teva B.V. 
se sídlem Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemské království, ev. č.: 30209814, 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 SANDOZ s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 41692861 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  

 České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, 
zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, 
IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny 
Škoda, se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 
130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všech společně zastoupených Ing. Marcelou 
Malinovou, bytem: Polní 331, Hostouň, (dále jen „odvolatel ZPOJ“), 

 

 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business 
Campus, Dublin 24, Irsko, ev. č.: 15513, zastoupeného: GlaxoSmithKline, s.r.o., 
se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 48114057 (dále jen „odvolatel 
GSK“), 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 17. 6. 2019, 
č. j. sukl145382/2019, sp. zn. SUKLS152965/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše 
a podmínek úhrady v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem fixní 
kombinace léčivých látek salmeterol a flutikason (ATC kód R03AK06) v lékové formě prášek 
k inhalaci, tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0209486 AERIVIO SPIROMAX 50MCG/500MCG INH PLV 1X60DÁV 

0205583 AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

0205588 AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 
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0237692 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ /100 
MIKROGRAMŮ 

50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

0237697 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ /250 
MIKROGRAMŮ 

50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

0237702 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ/500 
MIKROGRAMŮ 

50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

(dále jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 

I. Podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výrok č. 1 
napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
 
I I .  Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají  a napadené 
rozhodnutí se ve zbylé části 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 skutečnosti. 
 
U Ústavu bylo dne 30. 6. 2017 zahájeno z moci úřední v rámci hloubkové revize systému 
úhrad ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše 
a podmínek úhrady předmětných přípravků (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 17. 6. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek 
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0209486 AERIVIO SPIROMAX 50MCG/500MCG INH PLV 1X60DÁV 
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do žádné referenční skupiny 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 § 39b odst. 12 
písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 450,77 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) 
mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
E/ALG, PNE 
P: 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací 
salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není 
možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního 
kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 
2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u dospělých 
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou 
FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho 
z následujících klinických fenotypů frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace 
za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). 
Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka 
spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, 
tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně 
jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku.  
 
2.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0205583 AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 
písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 320,68 Kč  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají 
stanoveny takto:  
 
E/ALG, PNE  
P: Léčba inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason je hrazena u nemocných 
s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet 
astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré 
spolupráci pacienta.  
 
3.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0205588 AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 
písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 450,77 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto:  
 
E/ALG, PNE  
P: 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací 
salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není 
možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního 
kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 
2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u dospělých 
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou 
FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho 
z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace 
za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). 
Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka 
spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, 
tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně 
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jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku. 
 
 
4.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0237692 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/100 MIKROGRAMŮ 

50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 
písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 280,00 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají 
stanoveny takto:  
 
E/ALG, PNE  
P: Léčba inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason je hrazena u nemocných 
s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet 
astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré 
spolupráci pacienta  
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0045961 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/100 MIKROGRAMŮ 

50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
5.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 
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0237697 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/250 MIKROGRAMŮ 

50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. a na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 písm. d) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku tak, že nově činí 320,68 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají 
stanoveny takto:  
 
E/ALG, PNE  
P: Léčba inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason je hrazena u nemocných 
s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet 
astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré 
spolupráci pacienta. 
 
 Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0045964 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/250 MIKROGRAMŮ 

50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
6. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0237702 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/500 MIKROGRAMŮ 

50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 
písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 450,77 Kč  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 
34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
E/ALG, PNE 
P: 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací 
salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není 
možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního 
kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 
2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u dospělých 
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou 
FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho 
z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace 
za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). 
Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka 
spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, 
tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně 
jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku. 
 
 Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

kód SÚKL název léčivého přípravku doplněk názvu 

0045958 
SERETIDE DISKUS 50 

MIKROGRAMŮ 
/500 MIKROGRAMŮ 

50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 

 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel ZPOJ podal dne 8. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
ZPOJ napadá napadené rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se, aby odvolací orgán 
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání.  
 
Odvolatel GSK podal dne 8. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
GlaxoSmithKline napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 5 a 6 a domáhá se, aby 
odvolací orgán napadené výroky zrušil a věc vrátil v této části Ústavu k novému projednání. 
Odvolatel GSK je ve vztahu k výrokům č. 4 až 6 držitelem registrace předmětných léčivých 
přípravků (SERETIDE DISKUS), které jsou v těchto výrocích uvedené. 
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Ministerstvo na základě předložených 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 

 
Odvolatelé brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
A. 
Odvolatel ZPOJ poukazuje na své vyjádření zaslané Ústavu dne 30. 5. 2019, s jehož 
vypořádáním nesouhlasí (viz str. 14-17 napadeného rozhodnutí), jak je blíže uvedeno níže: 
 
I.  Odvolatel ZPOJ ve své odvolací námitce č. 1 brojí proti Ústavem nesprávně stanoveným 
nákladům na den terapie. Odvolatel ZPOJ předně uvádí, že předmětem námitky nebyl 
proces stanovení výše úhrady, nýbrž skutečnost, že u složených přípravků jsou náklady 
na den terapie odlišné, i když jsou přípravky používány pro stejnou skupinu pacientů. 
Předmětná námitka tedy směřovala k tomu, že pro stejnou skupinu pacientů (tedy skupinu 
pacientů, která je vymezena indikačním omezením) jsou stanoveny odlišné výše úhrad 
v přepočtu na den terapie. Odvolatel ZPOJ proto žádal Ústav, aby v předmětném správním 
řízení prokázal, že takto stanovená úhrada je nákladově efektivní ve vztahu k paralelně 
posuzovaným skupinám léčivých přípravků, které mají shodné indikační omezení, avšak 
nižší denní náklady. Ústav nicméně na uvedený požadavek ve vypořádání námitky 
nereagoval. Není tak zřejmé, zda stanovená výše úhrady v napadeném rozhodnutí splňuje 
podmínku nákladové efektivity dle § 15 odst. 6 písm. d), odst. 7 a 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, a zda tedy Ústav stanovil úhradu předmětným složeným přípravkům 
správně. Dle názoru odvolatele ZPOJ je totiž zřejmé, že stejná skupina pacientů s astmatem 
nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (dále jen „CHOPN“, v citacích v angličtině 
„COPD“) může být léčena s menšími denními náklady. 
 
Odvolatel ZPOJ neuváděl, že posuzované složené přípravky jsou zaměnitelné s jinými 
hrazenými léčivými přípravky, nýbrž poukazoval na skutečnost, že v paralelně probíhajících 
správních řízeních s přípravky pro léčbu astmatu a CHOPN Ústav navrhoval stanovit 
identické indikační omezení, což implikuje, že klinické užití dvojkombinačních přípravků 
s ATC R03AKXX je shodné. Pak by, dle odvolatele ZPOJ, měly být shodné i náklady na den 
terapie, nebo by měl Ústav odůvodnit nákladovou efektivitu u nákladnějšího způsobu terapie. 
Tomuto se však Ústav ve svém vypořádání vůbec nevěnoval a námitku vypořádal tím, že 
odkázal na způsob stanovení úhrady, čímž však zcela pominul podstatu námitky. 
 
Odvolatel ZPOJ sice nerozporuje skutečnost, že náklady na den terapie jsou tvořeny 
úhradou v konečné výši (UHR), ale uvádí, že její výše může být ovlivněna tím, že každý 
přípravek může spadat do jiného pásma dle cenového předpisu, a proto je názornější 
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provést porovnání nákladů na den terapie v tzv. jádrové úhradě. Odvolatel ZPOJ dále 
na základě vypořádaní námitky soudí, že Ústav nepochopil smysl námitky správně. 
K absolutní výši úhrady a vypočtené úspoře nákladů odvolatel ZPOJ konstatuje, s odkazem 
na výše uvedené, že podstatou námitky je srovnání nákladů mezi složenými přípravky 
se stejným indikačním omezením v indikaci léčby astmatu nebo CHOPN, nikoliv absolutní 
výše nákladů. 
 
Případná úspora z veřejného zdravotního pojištění sama o sobě neznamená, že je úhrada 
stanovena správně, že posuzovaný přípravek má být z pojištění hrazen a že zvolený způsob 
hodnocení je správný. Odvolatel ZPOJ tedy trvá na svém vyjádření zaslaném Ústavu 
30. 5. 2019 a i nadále má za to, že v předmětném správním řízení nebyla správně 
zhodnocena nákladová efektivita stanovené výše úhrady, neboť jsou hrazeny jiné 
dvojkombinace léčiv na léčbu astmatu a CHOPN, které při stejném indikačním omezení mají 
nižší náklady na den terapie. 
 
II. K otázce stanovení úhrady pro pacienty s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO) 
odvolatel ZPOJ uvádí, že Ústav ve vypořádaní námitky na str. 16 napadeného rozhodnutí 
vycházel z doporučení pro léčbu astmatu a CHOPN, dle kterých má být léčba těmto 
pacientům podávána. Odvolatel ZPOJ v tomto směru uvádí, že doporučení pro léčbu 
astmatu nebo CHOPN nezpochybňuje. Odvolatel ZPOJ ve své námitce poukazoval 
na skutečnost, že Ústav navrhuje stanovit úhradu pro skupinu pacientů, u kterých dosud 
v žádném správním řízení nebyla prokázána nákladová efektivita. Odvolatel ZPOJ 
upozorňuje, že opakovaně namítal proti stanovení úhrady (tedy nikoliv podání léčby) u těchto 
pacientů. Důvodem je právě skutečnost, že v žádném řízení, ve kterém Ústav předmětné 
skupině pacientů úhradu stanovil, nebyla hodnocena nákladová efektivita léčby u této 
skupiny pacientů, ani nebyl řádně hodnocen dopad na rozpočet při rozšíření podmínek 
úhrady o pacienty s překryvem CHOPN a astmatu. Již v průběhu předmětného správního 
řízení odvolatel ZPOJ namítal, že Ústav požadované analýzy nepředložil. 
 
Odvolatel ZPOJ je tak toho názoru, že za této situace nelze mít za prokázané, že rozšíření 
podmínek úhrady o ACOS/ACO splňuje podmínky § 15 odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 8 
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za těchto okolností Ústav neměl k rozšíření 
podmínek úhrady u posuzovaných přípravků přistoupit. Odvolatel ZPOJ trvá na námitce, že 
Ústav bez řádného farmakoekonomického zdůvodnění rozšířil podmínky úhrady – takto 
stanovené podmínky jsou nezákonné. 
 
III. V části námitky týkající se stanovení podmínek úhrady i pro pacienty, kteří navzdory 
onemocnění CHOPN pokračují v kouření (v této části vypořádání v napadeném rozhodnutí 
Ústav odkazuje na vyjádření odborné společnosti, která navrhla rozšíření podmínek i pro tuto 
skupinu pacientů), poukazuje odvolatel ZPOJ na to, že se jedná o rozšíření podmínek 
úhrady, které má být vždy provázeno farmakoekonomickým hodnocením. Stejně jako 
u překryvu ACOS/ACO Ústav farmakoekonomické hodnocení neprovedl, přesto podmínky 
úhrady rozšířil. Pokud v jiných řízeních dochází k rozšiřování podmínek úhrady, 
např. na žádost držitele rozhodnutí o registraci, Ústav předložení farmakoekonomických 
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analýz k posouzení striktně vyžaduje. Z důvodu předvídatelnosti měl Ústav stejně postupovat 
i v tomto případě a při rozšíření podmínek úhrady měl hodnotit nákladovou efektivitu a dopad 
na rozpočet při rozšíření léčby o kuřáky. Odvolatel ZPOJ namítá, že se tak nestalo, a Ústav 
tudíž řádně a s přihlédnutím k důkazům založeným do spisu nezhodnotil, zda použití 
předmětných přípravků u kuřáků přináší dostatečný klinický užitek. 
 
Odvolatel ZPOJ má za to, že v předmětném správním řízení se Ústav dostatečně nezabýval 
tím, jaký má posuzovaná intervence léčebný efekt u pacienta, který zároveň kouří, 
a skutečností, že u této skupiny pacientů nebyla prokázána nákladová efektivita. Dopad 
na rozpočet byl Ústavem odůvodněn s odkazem na vyjádření odborné společnosti s tím, že 
v současné době jsou tito pacienti již léčeni, a proto nedojde k navýšení dopadu na rozpočet. 
Odvolatel ZPOJ opakovaně namítá, že tuto skutečnost Ústav ve správním řízení nijak 
neprokázal. Zdravotní pojišťovny neevidují rozsáhlá a opakovaná porušování indikačních 
omezení u kuřáků s CHOPN. Pokud by lékaři záměrně a opakovaně indikační omezení 
porušovali, šlo by o porušení regulačních a smluvních podmínek péče u ambulantních 
specialistů, což by ve svém důsledku mohlo vést ke krácení nesprávně vykázané péče. 
Protože Ústav žádný důkaz o tom, že ve velkém měřítku dochází k porušování regulací, 
nepředložil, má odvolatel ZPOJ za to, že léčba kuřáků s CHOPN není ze zdravotního 
pojištění hrazena. 
 
Odvolatel ZPOJ opakovaně trvá na předložení klinických důkazů o účinnosti u předmětné 
skupiny pacientů a vyhotovení farmakoekonomické analýzy. V předmětném správním řízení 
nebyl předložen důkaz o klinicky významné účinnosti používání kombinační léčby u pacientů 
s CHOPN a nebyla zhodnocena nákladová efektivita léčby, ani nebyl na podkladě důkazů 
založených do spisu zhodnocen dopad rozšíření podmínek úhrady o pacienty, kteří při léčbě 
CHOPN kouří. S argumentací Ústavu, že odepření léčby pacientům s CHOPN, kteří zároveň 
kouří, je neetické, odvolatel ZPOJ souhlasí. Pacienti, kteří potřebují léčbu kombinací 
bronchodilatancií a kteří mají z léčby prokazatelný klinický benefit, mají být léčeni. Léčba pak 
má být hrazena dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy u skupiny pacientů, u které 
byla posuzovaná intervence vyhodnocena jako nákladově efektivní, s přijatelným dopadem 
do rozpočtu. V případě skupiny kuřáků nebyl prokázán klinický benefit ani nákladová 
efektivita, ani nebyl řádným způsobem zhodnocen dopad na rozpočet. Při rozšíření 
podmínek úhrady o kuřáky Ústav nepostupoval podle zákona. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Ad. I 

Odvolatel ZPOJ ve svém vyjádření ze dne 30. 5. 2019, které bylo do předmětné 
spisové dokumentace vloženo téhož dne pod č. j. sukl131969/2019, namítal, že náklady 
za den terapie astmatu pro obě léčivé látky ve formě prášku ve výši ODTD (dále také jako 
„úhrada za den terapie“) činí 10,6892 Kč a že Ústav navrhuje stanovit stejné podmínky 
úhrady pro léčbu astmatu také u jiných kombinací antiastmatik, např. ve správním řízení 
SUKLS152946/2017. Pro shodnou skupinu pacientů vymezenou podmínkami úhrady však 
navrhuje náklady na den terapie ve výši 7,8536 Kč. Z hlediska postavení v léčbě astmatu 
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mají obě skupiny kombinace léčiv stejné postavení, o čemž svědčí i stejné podmínky úhrady 
navrhované pro uvedené kombinace. Odvolatel ZPOJ byl dále toho názoru, že pokud Ústav 
uvedené kombinace staví na stejnou terapeutickou úroveň a navrhuje úhradu pro stejnou 
skupinu pacientů, je nezbytné, aby výše úhrady za den terapie byla stanovena v nejnižší výši 
hrazených kombinací na den terapie. V opačném případě žádá o odůvodnění, proč Ústav 
shledává úhradu kombinace salmeterol/flutikason ve formě prášku za den terapie ve výši 
10,6892 Kč (ve srovnání s 7,8536 Kč u kombinace salmeterol/flutikason ve formě suspenze) 
za nákladově efektivní. Rozdíl v nákladech za den terapie činí 2,8356 Kč, což je oproti 
kombinaci salmeterol/flutikason ve formě suspenze navýšení o 36 %. Odvolatel ZPOJ se 
proto domáhal předložení hodnocení nákladové efektivity u léčivých přípravků, které by měly 
mít úhradu ve výši 10,6892 Kč za den terapie.  

 
Ústav k tomu na straně 14-16 napadeného rozhodnutí konkrétně uvádí, že v rámci postupu 
při stanovení úhrady složeným léčivým přípravkům dle § 39b odst. 12 a odst. 13 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění se nestanovuje ODTD, která by byla shodná pro celou 
skupinu vzájemně terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a na základě které by se 
stanovila úhrada konkrétního léčivého přípravku. Jelikož složené léčivé přípravky jako takové 
nemají žádnou základní úhradu za ODTD a stejná úhrada se stanoví pouze přípravkům 
s obsahem stejné kombinace léčivých látek a jejich obsahu, nemá u složených léčivých 
přípravků hodnocení terapeutické zaměnitelnosti a stanovení referenční indikace vliv na 
výslednou výši úhrady složeného přípravku. Jiný způsob stanovení úhrady těchto přípravků 
platná legislativa neumožňuje. Ústav dále uvádí, že předmětné fixní kombinace mají 
s ohledem na obsažený kortikosteroid, délku účinku betamimetika a lékovou formu 
(suspense nebo prášek k inhalaci apod.) odlišnou bezpečnost a účinnost, a nelze je proto 
považovat za v zásadě terapeuticky zaměnitelné. Ústav stanovil úhradu dle § 39b odst. 12 
zákona o veřejném zdravotním pojištění na 4,6667 Kč u fixní kombinace salmeterol 
50mcg/flutikason 100 mcg, 5,3446 Kč pro salmeterol 50 mcg/flutikason 250 mcg a 7,5129 Kč 
pro salmeterol 50 mcg/flutikason 500 mcg.  

 
Odvolatel ZPOJ nepokládá postup Ústavu za správný a dále trvá na své námitce, 

brojí proti stanovení odlišné výše úhrad v přepočtu na den terapie pro stejnou skupinu 
pacientů (tedy skupinu pacientů, která je vymezena indikačním omezením). Odvolatel ZPOJ 
uvádí, že nebylo dostatečně prokázáno, že takto stanovená úhrada je nákladově efektivní 
ve vztahu k paralelně posuzovaným skupinám léčivých přípravků, které mají shodné 
indikační omezení, ale nižší denní náklady.  
 
Ústav v napadeném rozhodnutí postupoval dle § 39b odst. 12 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, jež stanoví: 
 
„Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 
léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví 
 
a) součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně 

hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7, 
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b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. 
b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a), 

 
c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato 

úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), 
 
d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý 

přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je 
úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c).“ 

 
Výpočet úhrady předmětných složených léčivých přípravků byl proveden v souladu s výše 
citovaným § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. Tento paragraf přitom vůbec nepojednává 
o doložení hodnocení nákladové efektivity při stanovení výše úhrady léčivých přípravků 
složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena. 
Požadavek doložení hodnocení nákladové efektivity tedy nelze podřadit pod žádné 
z ustanovení § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. Stejná úhrada se stanoví pouze 
přípravkům s obsahem stejné kombinace léčivých látek a jejich obsahu. U složených 
léčivých přípravků tudíž nemá hodnocení terapeutické zaměnitelnosti a stanovení referenční 
indikace na výslednou výši úhrady vliv. Současně platná legislativa neumožnuje Ústavu, aby 
v předmětném správním řízení skrze konstrukci vlastního hodnocení nákladové efektivity 
prokazoval, že takto stanovená úhrada je nákladově efektivní ve vztahu k paralelně 
posuzovaným skupinám léčivých přípravků, které mají shodné indikační omezení, avšak 
nižší denní náklady. 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ ohledně nedostatečného doložení nákladové efektivity 
ve vztahu ke stanovení výše úhrady proto odvolací orgán nemůže přisvědčit.  
 

Co se týče argumentace odvolatele ZPOJ, že Ústav nereagoval na požadavek 
doložení nákladové efektivity dle § 15 odst. 6 písm. d), odst. 7 a 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, a pochybností odvolatele ZPOJ o tom, zda Ústav správně stanovil 
úhradu předmětným složeným přípravkům, když se této otázce řádně nevěnoval, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, výpočet úhrady předmětných složených léčivých přípravků 
bylo nutno provést v souladu s § 39b odst. 12 či 13 zákona č. 48/1997 Sb. Tato ustanovení 
zákona č. 48/1997 Sb. v sobě přitom zahrnují specifický postup, jak má Ústav při porovnání 
nákladů postupovat. Ustanovení § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. vychází z ideálního 
stavu, a sice, že je při výpočtu úhrady složeného léčivého přípravku možno primárně 
vycházet z pravomocných základních úhrad jeho příslušných monokomponent. Má se přitom 
za to, že nákladová efektivita příslušných monokomponent již byla prokázána v jejich 
příslušných správních řízeních. Podle § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. je pak úhrada 
složených léčivých přípravků postavena maximálně na roveň součtu úhrad příslušných 
monokomponent. 
 
Jelikož v napadeném rozhodnutí byla výše úhrady stanovena nižší, než je součet výše 
úhrady monokomponent, lze u těchto předmětných složených léčivých přípravků hovořit 
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o tom, že jejich nákladová efektivita byla napadeným rozhodnutím zachována. Je možno 
shrnout, že ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb. je limit zachování nákladové efektivity 
složených léčivých přípravků bez dalšího obecně dán výší součtu základních úhrad jejich 
monokomponent. Ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb. je tak bez dalšího komparátorem 
nákladové efektivity složených léčivých přípravků právě kombinace příslušných 
monokomponent. Oproti součtu základních úhrad příslušných monokomponent lze v rámci 
§ 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. postupně krátit úhradu složených léčivých přípravků 
na úroveň tuzemské dohodnuté nejvyšší ceny výrobce ve smyslu § 39a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 48/1997 Sb., nebo ještě více na úroveň tuzemské dohodnuté úhrady ve smyslu 
§ 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., či úplně nejvíce na úroveň ceny výrobce 
zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie (viz § 39b odst. 12 písm. a) až d) zákona č. 48/1997 
Sb.), což byl i případ předmětných přípravků. 
 
Odvolatelem ZPOJ odkazovaný § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. uvádí, že Ústav 
nepřizná úhradu u léčivých přípravků, které „nesplňují podmínky účelné terapeutické 
intervence“, kdy je podmínka zachování nákladové efektivity právě jedním z atributů účelné 
terapeutické intervence (§ 15 odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb.). Odvolací orgán k tomu 
uvádí, že v případě volné kombinace salmeterolu (50MCG/DÁV INH PLV DOS 60 DÁV) 
a flutikasonu (100MCG INH PLV DOS 60 DÁV, 250MCG INH PLV DOS 60 DÁV a 500MCG 
INH PLV DOS 60 DÁV) je součet výše úhrady vyšší nežli v případě fixní kombinace 
předmětných léčivých přípravků – viz tabulky níže (JUHR pro monokomponenty podle 
opravy seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 8.6.2019, dostupné 
na http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019 v porovnaní 
s úhradou pro fixní kombinaci léčivých přípravků stanovenou v napadeném rozhodnutí). 
 
ODTD pro léčivou látku salmeterol k inhalační aplikaci byla stanovena v hloubkové revizi 
referenční skupiny č. 93/1 (Preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící 
betamimetika, inhalační aplikace), vedené pod sp. zn. SUKLS263686/2012 (do předmětné 
spisové dokumentace vloženo 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019), a následně byla 
zachována ve stejné výši ve správním řízení sp. zn. SUKLS71893/2015 ze dne 18. 6. 2015, 
které nabylo právní moci dne 27. 6. 2017 a které bylo do předmětné spisové dokumentace 
vloženo 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019. 
 
ODTD léčivé látky flutikason ve formě prášku k inhalaci byly stanoveny ve společném řízení 
o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – 
kortikosteroidy, prášky, inhalační aplikace a skupiny léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky beklometazon ve formě prášku k inhalační aplikaci sp. zn. SUKLS117321/2009, které 
nabylo právní moci v části stanovení základní úhrady dne 31. 8. 2010 a do předmětné 
spisové dokumentace bylo vloženo 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019. 
 
Tab.1 Porovnaní kombinace s flutikasonem o síle 100 mcg 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku JUHR (Kč) 

http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
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0058398 + 0001658 FLIXOTIDE DISKUS 100 
(100MCG INH PLV DOS 60 

DÁV) + SEREVENT DISKUS 
(50 MCG/DÁV INH PLV DOS 

60 DÁV) 

137,32 + 259,94 = 397,26 

0237692 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ/ 100 

MIKROGRAMŮ 
(50MCG/100MCG INH PLV 

DOS 1X60DÁV) 

280,00 

 
 
Tab.2 Porovnaní kombinace s flutikasonem o síle 250 mcg 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku JUHR (Kč) 

0058399 + 0001658 FLIXOTIDE DISKUS 250 
(250MCG INH PLV DOS 60 

DÁV) + SEREVENT DISKUS 
(50 MCG/DÁV INH PLV DOS 

60 DÁV) 

188,09 + 259,94 = 448,03 

0237697 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ/ 250 

MIKROGRAMŮ 
(50MCG/250MCG INH PLV 

DOS 1X60DÁV) 

320,68 

0205583 AIRFLUSAN FORSPIRO 
(50MCG/250MCG INH PLV 

DOS 1X60 DÁV 

320,68 

 
 
Tab.3 Porovnaní kombinace s flutikasonem o síle 500mcg 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku JUHR (Kč) 

0058400 + 0001658 FLIXOTIDE DISKUS 500 
(500MCG INH PLV DOS 60 

DÁV) + SEREVENT DISKUS 
(50 MCG/DÁV INH PLV DOS 

60 DÁV) 

376,19 + 259,94 = 636,13 
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0237702 SERETIDE DISKUS 50 
MIKROGRAMŮ/ 500 

MIKROGRAMŮ 
(50MCG/500MCG INH PLV 

DOS 1X60DÁV) 

450,77 

0209486 AERIVIO SPIROMAX 
(50MCG/500MCG INH PLV 

1X60 DÁV) 

450,77 

0205588 AIRFLUSAN FORSPIRO 
(50MCG/500MCG INH PLV 

DOS 1X60 DÁV) 

450,77 

 
Odvolací orgán dále uvádí, že dle mezinárodních doporučení GOLD 2019 (do předmětné 
spisové dokumentace vloženo 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019) je evidentní benefit 
kombinované terapie u léčby CHOPN: „ICS (inhalační kortikosteroidy – pozn. odvolacího 
orgánu) in combination with long-acting bronchodilator therapy. In patients with moderate to 
very severe COPD and exacerbations, an ICS combined with a LABA (inhalační β2-agonisté 
s dlouhodobým účinkem – pozn. odvolacího orgánu) is more effective than either component 
alone in improving lung function, health status and reducing exacerbations. Clinical trials 
powered on all-cause mortality as the primary outcome failed to demonstrate a statistically 
significant effect of combination therapy on survival.“ V tomto zdroji přitom není vůbec 
poukázáno na to, jestli má být kombinace inhalačních kortikosteroidů a LABA podávaná jako 
fixní dávka složeného léčivého přípravku, nebo kombinace fixní dávky volných 
monokomponent.  
 
V Doporučeném postupu diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu, Sekce pro bronchiální 
obstrukce (dále také jen „Teřl, 2016“), vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 
15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, je na str. 14 uvedeno: „Logickým důsledkem 
farmakoterapie ACOS je prolnutí farmakoterapie astmatu a CHOPN, tj. vedle kombinace 
IKS (inhalační kortikosteroidy – pozn. odvolacího orgánu) s LABA i kombinace s LAMA 
(muskarinoví antagonisté – pozn. odvolacího orgánu)[.]“ Opět zde přitom není uvedeno, zda 
se má jednat o kombinaci inhalačních kortikosteroidů a LABA podávanou jako fixní dávku 
složeného léčivého přípravku, nebo kombinaci fixní dávky volných monokomponent.  
 
Na str. 15 dokumentu Teřl, 2016 je uvedeno: „(…) LABA jsou určeny výhradně 
ke kombinované léčbě s IKS, nejlépe ve formě fixních kombinací. (…) K zahájení léčby 
u dosud neléčených nemocných postačují ve většině případů nízké dávky IKS; pouze 
u výrazně symptomatických pacientů doporučujeme zahájení léčby středně vysokými 
dávkami IKS nebo kombinovanou léčbou, včetně fixních kombinací.“ Z toho vyplývá, že 
i terapie volnou kombinací IKS a LABA je odborně podložená, avšak, jak je uvedeno dále 
na str. 22, „Fixní kombinace zvyšují compliance (dodržování předepsaného léčebného 



 

 

Str. 17 z 34 

 

režimu, ochota nemocného spolupracovat při léčbě – pozn. odvolacího orgánu) a zároveň 
zaručují splnění požadavku, aby byla LABA užívána pouze v kombinaci s IKS“. Je tedy 
evidentní, že efekt terapie se může lehce lišit, především s ohledem na logický rozdíl 
v compliance. 
 
Dále je možné pro ilustraci doplnit souhrny údajů o přípravcích (dále také „SPC“) s obsahem 
ICS a LABA v podobě volně kombinovaných i složených léčivých přípravků (podtržení 
ve znění jednotlivých SPC doplněno odvolacím orgánem).  
  
Souhrn údajů o přípravku SEREVENT DISKUS (50 MCG/DÁV INH PLV DOS 60 DÁV), 
dostupný pod http://www.sukl.cz/download/spc/SPC4452.pdf, uvádí terapeutickou indikaci: 
 
„Při reverzibilní obstrukci dýchacích cest způsobené astmatem, chronickou obstrukční plicní 
nemocí (CHOPN) nebo chronickou bronchitidou poskytuje salmeterol dlouhotrvající 
(12 hodin) bronchodilataci. Dlouhodobá pravidelná léčba tímto přípravkem při dávkovaní 
dvakrát denně je vhodná k udržení příznaků pod kontrolou. (…) Salmeterol je indikován 
u pacientů, kteří potřebují pravidelnou bronchodilatační farmakoterapii, k prevenci nočních 
příznaků a/nebo k prevenci denních výkyvů příznaků způsobených reverzibilní obstrukční 
nemocí dýchacích cest (např. před tělesnou námahou nebo nevyhnutelnou expozicí 
alergenu).“ 
 
V souhrnu údajů o přípravcích FLIXOTIDE DISKUS 100 (100MCG INH PLV DOS 60 DÁV), 
FLIXOTIDE DISKUS 250 (250MCG INH PLV DOS 60 DÁV) a FLIXOTIDE DISKUS 500 
(500MCG INH PLV DOS 60 DÁV), dostupném pod odkazem 
http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC134217.pdf&type=spc&as=fli
xotide-diskus-250-spc, je uvedeno v části terapeutické indikace: 
 
„Astma (…) 
- Mírného astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby vyšší než 80% náležité hodnoty s menší 
než 20% variabilitou): u pacientů, kteří potřebují častější intermitentní symptomatickou 
bronchodilatační medikaci;  
 
- Středně těžkého astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby v rozmezí 60 až 80% náležité 
hodnoty, s 20 až 30% variabilitou): u pacientů, kteří potřebují pravidelnou protiastmatickou 
medikaci, a u pacientů jejichž astma je při dosavadní jiné profylaktické farmakoterapii, nebo 
při aplikaci samotného bronchodilatačního léčiva nestabilní, nebo se zhoršuje; 
 
- Těžkého astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby menší než 60 % náležité hodnoty s větší 
než 30% variabilitou): u pacientů s těžkým chronickým astmatem. Zahájení terapie 
inhalačním flutikason-propionátem může u mnohých pacientů, kteří byli pro udržení příznaků 
pod adekvátní kontrolou závislí na systémových kortikosteroidech, významně snížit nebo 
eliminovat jejich nároky na perorální kortikosteroidy (…) 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) (…) 
Flutikason-propionát je indikován k léčbě CHOPN při použití v kombinaci s dlouhodobě 
působícími bronchodilatátory [např. dlouhodobě působícími beta agonisty (LABA)].“ 

http://www.sukl.cz/download/spc/SPC4452.pdf
http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC134217.pdf&type=spc&as=flixotide-diskus-250-spc
http://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC134217.pdf&type=spc&as=flixotide-diskus-250-spc
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V souhrnu údajů o přípravcích SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/100 MIKROGRAMŮ, 
SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAMŮ a SERETIDE DISKUS 
50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ, vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 
15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, jsou uvedeny terapeutické indikace: 
 
„Bronchiální astma (…) 
Přípravek Seretide Diskus je indikován k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu hlavně tam, 
kde je vhodné podávání kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty beta2 
adrenoreceptorů a inhalačního kortikosteroidu). K nim patří: 
 
- pacienti s nedostatečnou kontrolou astmatu v průběhu léčby inhalačními kortikosteroidy 
a ‚podle potřeby‘ inhalovanými krátkodobě působícími agonisty beta2 adrenoreceptorů, nebo 
 
- pacienti s již adekvátně kontrolovaným astmatem při podávání inhalačních kortikosteroidů 
a dlouhodobě působících agonistů beta2 adrenoreceptorů (…) 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) (…) 
Seretide Diskus je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN 
s prebronchodilatační hodnotou FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících 
se exacerbací, kteří mají závažné projevy navzdory pravidelné bronchodilatační terapii.“  
  
V Souhrnu údajů o přípravcích AIRFLUSAN FORSPIRO (50MCG/250MCG INH PLV DOS 
1X60 DÁV) a AIRFLUSAN FORSPIRO (50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60 DÁV), 
vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, 
jsou uvedeny terapeutické indikace: 
 
„Bronchiální astma 
Přípravek Airflusan Forspiro je indikován k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu, hlavně 
tam, kde je vhodné podávání kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty 
β2-adrenoreceptorů a inhalačního kortikosteroidu). K těmto pacientům patří: 
 
- nemocní s nedostatečnou kontrolou astmatu v průběhu léčby inhalačními kortikosteroidy 
a krátkodobě působícími agonisty β2adrenoreceptorů. 
 
nebo 
 
- nemocní s již adekvátně kontrolovaným astmatem při podávání inhalačních kortikosteroidů 
a dlouhodobě působících agonistů β2adrenoreceptorů. 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 
Airflusan Forspiro je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN 
s prebronchodilatační hodnotou FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících 
se exacerbací, kteří mají závažné projevy navzdory pravidelné bronchodilatační terapii.“  
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V souhrnu údajů o přípravku AERIVIO SPIROMAX (50MCG/500MCG INH PLV 1X60 DÁV), 
vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, 
jsou uvedené terapeutické indikace: 
 
„Astma 
Aerivio Spiromax je indikován k pravidelné léčbě pacientů se závažným astmatem, u nichž je 
vhodné použití kombinovaného přípravku (inhalační kortikosteroid a dlouhodobě působící β2 
agonista): 
 
- pacientů nedostatečně kontrolovaných kombinovaným přípravkem s nižší dávkou 
kortikosteroidu 
 
nebo 
 
- pacientů již kontrolovaných vysokou dávkou inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě 
působícího β2 agonisty. 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 
Aerivio Spiromax je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN s FEV1 <60 % 
předpokládané normální hodnoty (před podáním bronchodilatátoru) a s anamnézou 
opakovaných exacerbací, kteří mají závažné příznaky přes pravidelnou léčbu 
bronchodilatátory.“  
 
Výše uvedené souhrny údajů o přípravcích s obsahem salmeterolu a flutikasonu uvádějí, 
že všechny tyto přípravky jsou indikované k terapii chronické obstrukční plicní nemoci 
a astmatu a jsou určeny především k dlouhodobé a pravidelné léčbě. V případě léčivého 
přípravku FLIXOTIDE DISKUS 100 (100MCG INH PLV DOS 60 DÁV), FLIXOTIDE DISKUS 
250 (250MCG INH PLV DOS 60 DÁV) a FLIXOTIDE DISKUS 500 (500MCG INH PLV DOS 
60 DÁV), s léčivou látkou flutikason, je i explicitně uvedeno, že při terapii CHOPN má dojít 
k použití kombinace s dlouhodobě působícími bronchodilatátory. Těmi mohou být například 
léčivé přípravky s látkou salmeterol.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že volná kombinace léčivých přípravků s obsahem flutikasonu 
a salmeterolu je indikována k pravidelné a dlouhodobé léčbě astmatu a CHOPN, kdy je tato 
kombinace dokonce výslovně uvedena i přímo ve výše citovaném SPC léčivého přípravku 
FLIXOTIDE DISKUS. Doporučené postupy a odborné dokumenty vložené do spisové 
dokumentace dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019 (GOLD 2019, GOLD 2018, 
Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu) nijak nezpochybňují účinek 
volné kombinace IKS a LABA v porovnaní s jejich fixní kombinací. Na základě stejné 
indikace k léčbě, srovnatelné účinnosti mezi volnou a fixní kombinací salmeterolu 
a flutikasonu, spolu s nižšími celkovými náklady u terapie fixní kombinací, jakož i zněním 
§ 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. („Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy (…) 
které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro 
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systém zdravotního pojištění (…)“), lze považovat terapii předmětnými léčivými přípravky 
za nákladově efektivní.  
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran nesplnění podmínek nákladové efektivity tak nelze 
přisvědčit.  
 

Odvolatel ZPOJ v odvolání dále uvedl, že stejná skupina pacientů s astmatem nebo 
CHOPN může být léčena s menšími denními náklady. Odvolatel ZPOJ netvrdil, že 
posuzované složené přípravky jsou zaměnitelné s jinými hrazenými léčivými přípravky, nýbrž 
poukazoval na skutečnost, že v paralelně probíhajících správních řízeních s přípravky 
pro léčbu astmatu a CHOPN Ústav navrhoval stanovit identické indikační omezení, což 
implikuje, že klinické užití dvojkombinačních přípravků s ATC R03AKXX je shodné. Pak by, 
dle odvolatele ZPOJ, měly být shodné i náklady na den terapie, nebo by měl Ústav odůvodnit 
nákladovou efektivitu u nákladnějšího způsobu terapie. Tomuto se však Ústav ve svém 
vypořádání vůbec nevěnoval a námitku vypořádal tím, že odkazuje na způsob stanovení 
úhrady, čímž však zcela pominul podstatu námitky. 
 
Odvolací orgán se k této argumentaci už výše vyjádřil, a to tak, že výpočet úhrady 
předmětných složených léčivých přípravků byl proveden v souladu s § 39b odst. 12 zákona 
č. 48/1997 Sb. Tato ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. přitom vůbec nepojednávají 
o doložení hodnocení nákladové efektivity při stanovení výše úhrady léčivých přípravků 
složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena. 
Takový požadavek nelze podřadit pod žádné ustanovení § 39b odst. 12 zákona 
č. 48/1997 Sb. Stejná úhrada se tedy stanoví pouze přípravkům s obsahem stejné 
kombinace léčivých látek a jejich obsahu, pročež u složených léčivých přípravků nemá 
hodnocení terapeutické zaměnitelnosti a stanovení referenční indikace vliv na výslednou výši 
úhrady. 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran zaměnitelnosti s jinými hrazenými léčivými přípravky 
a stanovení identického indikačního omezení tak nelze přisvědčit. 
 

Odvolatel ZPOJ dále uvedl, že sice nerozporuje skutečnost, že náklady na den 
terapie jsou tvořeny úhradou v konečné výši (UHR), ale tvrdí, že její výše může být ovlivněna 
tím, že každý přípravek může spadat do jiného pásma dle cenového předpisu. Dle odvolatele 
ZPOJ je proto názornější provést porovnání nákladů na den terapie v tzv. jádrové úhradě. 
K absolutní výši úhrady a vypočtené úspoře nákladů odvolatel ZPOJ uvádí, že podstatou 
námitky je srovnání nákladů mezi složenými přípravky se stejným indikačním omezením 
v indikaci léčby astmatu nebo CHOPN, nikoliv absolutní výše nákladů. Odvolací orgán 
k tomu uvádí následující. 
 
Ústav postupuje při porovnání nákladů předmětných fixních kombinací dle metodik 
pro farmakoekonomická hodnocení (SP-CAU-027 a SP-CAU-028), veřejně dostupných 
z http://www.sukl.cz/leciva/metodiky-stanoveni-cen-a-uhrad. Metodika porovnání nákladů 
na den terapie přitom není právně závazná a porovnání nákladů lze provést i na úrovni 

http://www.sukl.cz/leciva/metodiky-stanoveni-cen-a-uhrad
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jádrové či koncové úhrady. Odvolací orgán je přesvědčen, že postup Ústavu v předmětném 
správním řízení nelze co do otázky porovnávání nákladů označit jako nezákonný nebo 
nesprávný. 
 

Argumentaci odvolatele ZPOJ stran nesprávnosti porovnání nákladů na den terapie tak nelze 
přisvědčit.  
 
Shora uvedenou námitku odvolatele ZPOJ shledalo ministerstvo nedůvodnou. 
 
Ad. II 

K námitce odvolatele ZPOJ ohledně stanovení úhrady pro pacienty s překryvem 
CHOPN a astmatu (ACOS/ACO) odvolací orgán uvádí následující.  
 
Ústav v napadeném rozhodnutí změnil dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
u léčivých přípravků AERIVIO SPIROMAX 50MCG/500MCG INH PLV 1X60DÁV, 
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV a SERETIDE DISKUS 
50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV 
z původních: 
 
E/ALG, PNE 
P: 1. Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací 
salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není 
možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního 
kortikosteroidu v nízké dávce a dobré spolupráci pacienta.   
2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason 
u symptomatických pacientů s diagnózou CHOPN od kategorie A, u kterých 
prebronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 60% náležité hodnoty, a kteří mají 2 
a více exacerbací za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně 
nekouření. 
 
Na nově stanovené:  
 
E/ALG, PNE 
P: 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací 
salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není 
možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního 
kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 
  
2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u dospělých 
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s prebronchodilatační hodnotou 
FEV1 méně než 60 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho 
z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace 
za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). 
Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka 
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spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, 
tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně 
jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí, že Asthma-COPD Overlap Syndrome (jinde jen „ACOS“) 
anebo Asthma-COPD Overlap (jinde jen „ACO“) se klinicky projevují jako kombinace 
klinických projevů CHOPN a astmatu. Dle doporučených postupů, vložených do spisu 
pod č. j. sukl117198/2019 dne 15. 5. 2019 (konkrétně tabulka č. 5 na str. 6 – Koblížek V., 
Chronická obstrukční plicní nemoc, 2019), se ACOS/ACO zařazuje přímo jako klinický 
fenotyp CHOPN. Dle doporučení GOLD, 2018 a GOLD, 2019 není u některých pacientů 
vůbec možné odlišit zobrazovacími metodami ani fyzikálním vyšetřením příznaky 
chronického astmatu od CHOPN (str. 36 GOLD, 2018 a str. 38 GOLD, 2019). 
 

Odvolatel ZPOJ ve své námitce dále poukazoval na skutečnost, že Ústav navrhuje 
stanovit úhradu pro skupinu pacientů, u kterých dosud v žádném správním řízení nebyla 
prokázána nákladová efektivita. Odvolatel ZPOJ v této souvislosti konstatoval, že opakovaně 
brojil proti stanovení úhrady (tedy nikoliv podání léčby) u těchto pacientů. Důvodem je právě 
skutečnost, že v žádném řízení, ve kterém Ústav předmětné skupině pacientů úhradu 
stanovil, nebyla hodnocena nákladová efektivita léčby u této skupiny pacientů, ani nebyl 
řádně hodnocen dopad na rozpočet při rozšíření podmínek úhrady o pacienty s překryvem 
CHOPN a astmatu. 

 
Ústav se s námitkou vypořádal na str. 16 napadeného rozhodnutí, kde uvedl: „(…) stanovení 
výše a podmínek úhrady léčivým přípravkům s obsahem salmeterol/flutikason v lékové formě 
suspenze k inhalaci pro pacienty s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO) je 
odborně (sic), neboť fenotyp ACOS/ACO je jedním z fenotypů CHOPN a podložené 
a v souladu s platnými SPC předmětných přípravků i aktuálními doporučeními.“ 

 
Odvolací orgán má shodně za to, že kombinovaná terapie LABA a inhalačních 
kortikosteroidů je pro pacienty s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO) odborně 
podložená na základě důkazů vložených do spisu pod č. j. sukl117198/2019 (neboť 
ACOS/ACO je jedním z fenotypů CHOPN). 
 
ACOS/ACO je klinicky definovaný jako fenotyp CHOPN, a proto jeho explicitní zdůraznění 
v podmínkách úhrady není nutné, zároveň však jeho uvedení nijak nerozšiřuje počet 
pacientů, jelikož původní znění podmínek úhrady nevylučovalo možnost indikace léčivých 
přípravků i pacientům s ACOS/ACO. I konkrétně ve studii POPE (Koblizek V, Milenkovic B, 
Barczyk A, et al., Phenotypes of COPD patients with smoking history in Central and Eastern 
Europe: the POPE Study. Eur Respis J 2017; 49: 1601446) (dále jen „POPE“), založené do 
spisu dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, vycházející z kohorty 3362 pacientů 
s CHOPN (z toho 2 147 bývalých kuřáků a 1 215 současných kuřáků), je uvedeno na str. 8 
v tab. 4, že právě kombinace LABA a inhalačních kortikosteroidů je používána v terapii až 
u 25,1 % pacientů s ACOS. 



 

 

Str. 23 z 34 

 

 
Odvolací orgán má za to, že indikační omezení u kombinace LABA a inhalačních 
kortikosteroidů nemělo vliv na pacienty s ACOS, pakliže tito pacienti splňovali podmínky 
úhrady předmětných složených přípravků („CHOPN od kategorie A, u kterých 
prebronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 60% náležité hodnoty, a kteří mají 2 
a více exacerbací za rok“). Pacienti s ACOS bez 2 a více exacerbací za rok (a tedy pacienti, 
kteří doposud na úhradu složených přípravků nedosáhli) jsou na základě změny podmínek 
úhrady v napadeném rozhodnutí zahrnuti do úhrady z veřejného zdravotního pojištění, což 
může představovat nárůst počtu indikovaných pacientů. Tito pacienti nicméně mohli být 
rovněž léčeni volnou kombinaci léčivých přípravků s léčivou látkou salmeterol a flutikason.  
V případě nenaplnění indikačního omezení mohl tedy lékař předepsat terapii s volnou 
kombinací LABA a inhalačních kortikosteroidů (např. SEREVENT DISKUS 50MCG/DÁV INH 
PLV DOS 60DÁV a FLIXOTIDE DISKUS 500 500MCG INH PLV DOS 60DÁV), bez 
podmínek úhrady. 
 
Výše uvedené lze dovodit z hloubkové revize referenční skupiny č. 93/1 (Preventivní 
antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící betamimetika, inhalační aplikace), vedené 
pod sp. zn. SUKLS263686/2012 (rozhodnutí vloženo do předmětné spisové dokumentace 
15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019), zkrácené revize téže referenční skupiny, vedené pod 
sp. zn. SUKLS71893/2015, kde rozhodnutí bylo vydáno dne 18. 6. 2015 a nabylo právní 
moci dne 27. 6. 2017 (do předmětné spisové dokumentace vloženo 15. 5. 2019 pod 
č. j. sukl117198/2019), a společném řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 92/2 – preventivní antiastmatika – kortikosteroidy, prášky, inhalační 
aplikace a skupiny léčivých přípravků s obsahem léčivé látky beklometazon ve formě prášku 
k inhalační aplikaci, vedeném pod sp. zn. SUKLS117321/2009, kde rozhodnutí nabylo právní 
moci v části stanovení základní úhrady dne 31. 8. 2010 (do předmětné spisové dokumentace 
vloženo 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019). 
 
Odvolací orgán znovu uvádí, že úhrada u volné kombinace je v porovnaní s úhradou pro fixní 
kombinaci léčivých přípravků stanovenou v napadeném rozhodnutí vyšší (viz výpočet výše 
na základě JUHR pro monokomponenty podle opravy seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ 
k 8. 6. 2019, dostupné na http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-
6-2019). 
 
Odvolací orgán dále připomíná, že dle mezinárodních doporučení GOLD 2019 je evidentní 
benefit kombinované terapie u léčby CHOPN: „ICS in combination with long-acting 
bronchodilator therapy. In patients with moderate to very severe COPD and exacerbations, 
an ICS combined with a LABA is more effective than either component alone in improving 
lung function, health status and reducing exacerbations. Clinical trials powered on all-cause 
mortality as the primary outcome failed to demonstrate a statistically significant effect 
of combination therapy on survival.“ Není přitom vůbec poukázané na to, jestli má být 
kombinace inhalačních kortikosteroidů a LABA podávaná jako fixní dávka složeného 
léčivého přípravku, nebo jako kombinace dávek volných monokomponent.  

http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
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Lze také opět zmínit dokument Teřl, 2016, kde na str. 14 stojí následující: „Logickým 
důsledkem farmakoterapie ACOS je prolnutí farmakoterapie astmatu a CHOPN, tj. vedle 
kombinace IKS s LABA i kombinace s LAMA (…).“ Zde se opět explicitně neuvádí, zda se 
má jednat o kombinaci inhalačních kortikosteroidů a LABA podávanou jako fixní dávka 
složeného léčivého přípravku, či kombinace dávky volných monokomponent. Na str. 15 
téhož dokumentu je uvedeno: „(…) LABA jsou určeny výhradně ke kombinované léčbě s IKS, 
nejlépe ve formě fixních kombinací (…). K zahájení léčby u dosud neléčených nemocných 
postačují ve většině případů nízké dávky IKS; pouze u výrazně symptomatických pacientů 
doporučujeme zahájení léčby středně vysokými dávkami IKS nebo kombinovanou léčbou, 
včetně fixních kombinací.“ Z toho vyplývá, že i terapie volnou kombinací IKS a LABA je 
odborně podložená, avšak, jak je uvedeno dále na str. 22 („Fixní kombinace zvyšují 
compliance a zároveň zaručují splnění požadavku, aby byla LABA užívána pouze 
v kombinaci s IKS.“), je evidentní, že efekt terapie se může lehce lišit, především na základě 
logického rozdílu v compliance. 
 
Z uvedených dokumentů je evidentní, že mezi volnou a fixní kombinací salmeterolu 
a flutikasonu je v případě terapie pacientů s ACOS srovnatelná účinnost.  
 
Dále je možné pro ilustraci znovu doplnit, že dle souhrnů údajů o přípravcích s obsahem 
salmeterolu a flutikasonu, uvedených v rámci vypořádaní první námitky odvolatele, je patrné, 
že oba tyto léčivé přípravky jsou indikované k terapii chronické obstrukční plicní nemoci 
a astmatu a že jsou indikované především k léčbě dlouhodobé a pravidelné. V případě 
léčivého přípravku FLIXOTIDE DISKUS 100 (100MCG INH PLV DOS 60 DÁV), FLIXOTIDE 
DISKUS 250 (250MCG INH PLV DOS 60 DÁV) a FLIXOTIDE DISKUS 500 (500MCG INH 
PLV DOS 60 DÁV) s léčivou látkou flutikason je navíc explicitně uvedeno, že při terapii 
CHOPN má dojít k použití kombinace s dlouhodobě působícími bronchodilatátory, což může 
být například i léčivý přípravek s léčivou látkou salmeterol.  
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že volná kombinace léčivých přípravků s obsahem 
flutikasonu a salmeterolu je vskutku indikovaná k pravidelné a dlouhodobé léčbě astmatu 
a CHOPN, kdy je dokonce tato kombinace uvedena i přímo ve výše citovaném SPC léčivého 
přípravku FLIXOTIDE DISKUS. Na základě stejné indikace k léčbě, srovnatelné účinnosti 
mezi volnou a fixní kombinací salmeterolu a flutikasonu, nižšími celkovými náklady u terapie 
fixní kombinací a znění § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. („Nákladově efektivní jsou takové 
léčebné postupy (…) které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší 
celkové náklady pro systém zdravotního pojištění (…)“), lze považovat terapii ACOS 
vedenou předmětnými léčivými přípravky za nákladově efektivní.  
 
Odvolací orgán dále uvádí, že lze předpokládat spíše úsporový dopad do rozpočtu, přejdou-li 
pacienti s ACOS bez častějších exacerbací z nákladnější terapie volnou kombinací 
na lacinější fixní kombinaci. U pacientů s ACOS, kteří již byli léčeni fixní kombinací, a kteří 
tedy již splňovali podmínky úhrady, se projeví efekt poklesu úhrady za balení, jelikož 
na základě napadeného rozhodnutí byla stanovena nižší úhrada za balení, jak je uvedeno 
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a porovnáno na str. 16 napadeného rozhodnutí: „(…) navrhovaná úhrada je v rámci všech 
skupin fixních kombinací v průměru o 22,5 % nižší než úhrada stávající.“ 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran neprokázání nákladové efektivity a dopadu na rozpočet 
tak nelze přisvědčit.  
 

Již v průběhu předmětného správního řízení odvolatel ZPOJ namítal, že Ústav 
nepředložil požadované analýzy. Odvolatel ZPOJ si stojí za názorem, že za této situace 
nelze mít za prokázané, že rozšíření podmínek úhrady o ACOS/ACO splňuje podmínky dle 
§ 15 odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a že Ústav 
neměl k rozšíření podmínek úhrady u posuzovaných přípravků přistoupit. Odvolatel ZPOJ 
proto trvá na námitce, že Ústav bez řádného farmakoekonomického zdůvodnění rozšířil 
podmínky úhrady. Odvolatel ZPOJ se domnívá, že takto stanovené podmínky jsou 
nezákonné. K tomu odvolací orgán uvádí následující. 

 
Odvolací orgán má za to, že pacienti s ACOS/ACO mohli být před stanovením indikačního 
omezení v napadeném rozhodnutí léčeni jednosložkovými léčivými přípravky ve volné 
kombinaci, které nemají indikační omezení a jejichž úhrada k 8. 6. 2019 (dle opravy 
seznamu cen a úhrad, dostupné na http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-
pzlu-k-8-6-2019) byla vyšší nežli úhrada stanovená v napadeném rozhodnutí pro fixní 
kombinaci salmeterolu 50 mcg a flutikasonu o silách 100, 250 a 500 mcg (viz argumentace 
k námitce č. I). Doporučené postupy a odborné dokumenty (GOLD 2019, GOLD 2018, 
Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu) nijako nezpochybňují účinek 
volné kombinace IKS a LABA v porovnaní s jejich fixní kombinací. Odvolací orgán má ve 
světle uvedeného za to, že terapie volnou nebo fixní kombinací flutikasonu a salmeterolu je 
srovnatelně účinná.  
 
Co se týče požadavku odvolatele ZPOJ na prokázání nákladové efektivity předmětných 
léčivých přípravků, odvolací orgán v návaznosti na výše uvedené opakuje, že s ohledem 
na skutečnost, že předmětným léčivým přípravkům byla napadeným rozhodnutím stanovena 
nižší úhrada než volné kombinaci odpovídajících jednosložkových léčivých přípravků (viz 
výše) – tzn. že ve srovnání s terapií volnou kombinací monokomponent, kterou by jinak mohli 
být pacienti léčeni, je terapie předmětnými léčivými přípravky nákladově efektivnější –
přičemž zároveň nebyla prokázána existence jiné konkrétní nákladově efektivnější terapie, 
má odvolací orgán za to, že nákladová efektivita předmětných léčivých přípravků byla 
zachována. Pro úplnost lze dodat, že samotným monokomponentním přípravkům byla již 
v minulosti stanovena úhrada takovým způsobem, aby splňovala podmínky nákladové 
efektivity. 
 
Odvolatelem konkrétně odkazovaný § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. vyjmenovává 
situace, kdy nelze léčivým přípravkům stanovit úhradu z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Ve smyslu namítané nákladové efektivity je to pak konkrétně § 15 odst. 6 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého platí, že Ústav nepřizná úhradu u léčivých přípravků, 
které „nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence“, kdy je podmínka zachování 

http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
http://www.sukl.cz/sukl/oprava-seznamu-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-8-6-2019
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nákladové efektivity právě jedním z atributů účelné terapeutické intervence (viz § 15 odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Odvolací orgán uzavírá, že na základě posouzení spisové dokumentace má za prokázané, 
že nákladová efektivita všech předmětných složených léčivých přípravků byla napadeným 
rozhodnutím zachována (viz výše). K aplikaci § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. z důvodu 
nezachování nákladové efektivity zde tedy není bez dalšího důvod. 
 
Shora uvedenou námitku odvolatele ZPOJ shledalo ministerstvo nedůvodnou. 
 
Ad. III 

Odvolatel ZPOJ v části námitky týkající se stanovení podmínek úhrady i pro pacienty, 
kteří i přes onemocnění CHOPN pokračují v kouření, poukazuje na to, že se jedná 
o rozšíření podmínek úhrady, které má být vždy provázeno farmakoekonomickým 
hodnocením. Odvolací orgán k tomu uvádí následující.  

 
Ústav na základě návrhů a doporučení odborných společností přeformuloval podmínku 
dodržování zákazu kouření, která byla odbornými společnostmi shledána za problematickou 
z etických důvodů, tak, že větu „Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce 
pacienta včetně dodržení zákazu kouření“ nahradil větou „Podmínkou úhrady je dobrá 
spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, 
definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, 
užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena 
a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku“. 
 
Ústav takto v rámci svého postupu zohlednil vyjádření odborných společností, vložená 
do spisové dokumentace dne 15. 6. 2017 pod č. j. sukl154156/2017 a dne 22. 6. 2017 
pod sukl159572/2017. Ve druhém z vyjádření přitom bylo uvedeno následující: „Ocenili 
bychom však, pokud by SÚKL při dalších revizích (…) zrušil podmínku nekouření 
a ponechat (sic) raději pojem spolupráce pacienta. ČPFS (Česká pneumologická 
a ftizeologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně – pozn. 
odvolacího orgánu) dlouhodobě konzistentně navrhuje vypuštění nekouření z podmínek 
úhrady základní farmakologické léčby pro osoby s CHOPN. (…) Navíc tyto léky působí 
stejně (ne-li lépe) u kuřáků a trvalá abstinence kouření u spolupracujících osob je 
celosvětově maximálně 40%, tedy jen menší část kuřáků s CHOPN trvale abstinuje.“ 
 
Odvolatel ZPOJ podal obdobnou námitku týkající se pacientů-kuřáků už v průběhu řízení. 
Ústav se k ní vyjádřil na str. 16-17 napadeného rozhodnutí tak, že citoval odborné stanovisko 
ČPFS, týkající se podmínek úhrady inhalačních bronchodilatancií s ultradlouhodobým 
účinkem (U-LAMA a U-LABA) v indikaci udržovací léčba pacientů s CHOPN, které bylo 
založeno do spisu dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019, kde se píše: „Podle diskusí se 
členy ČPFS můžeme konstatovat, že většina pneumologů z etických důvodů respektuje 
podmínku dodržovaní zákazu kouření v souvislosti s preskripcí léků jen  s výhradami, a jsme 
přesvědčení, že nahrazení podmínky dodržovaní zákazu kouření podmínkou 
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spolupracujícího pacienta s CHOPN prakticky nepovede k žádnému navýšení preskripce 
žádného z bronchodilatačních léků.“ ČPFS tak explicitně uvedla, že nedojde k žádnému 
navýšení preskripce žádného z bronchodilatačních léků. Ústav s přihlédnutím k tomuto 
tvrzení dospěl k závěru, že výše uvedenou změnou podmínky úhrady inhalačních 
bronchodilatancií pacientům s CHOPN nedojde k nárůstu počtu léčených pacientů 
a k navýšení dopadu na rozpočet. 
 
Odvolací orgán je – navzdory výše uvedenému – toho názoru, že podmínky úhrady 
stanovené napadeným rozhodnutím vskutku potenciálně umožňují dosáhnout hrazené léčby 
širšímu okruhu pacientů než dosavadní podmínky, jelikož nové podmínky z úhrady 
nevylučují též některé kuřáky. V daném případě je však i v tomto ohledu hodnocení 
nákladové efektivity učiněno zadost srovnáním s terapií volnou kombinací 
monokomponentních přípravků s obsahem léčivých látek salmeterol a flutikason, kterými by 
jinak tito kuřáci mohli být léčeni. 
 
Odvolací orgán k tomu opět dodává, že v případě volné kombinace salmeterolu 
(50MCG/DÁV INH PLV DOS 60 DÁV) a flutikasonu (100MCG INH PLV DOS 60 DÁV, 
250MCG INH PLV DOS 60 DÁV a 500MCG INH PLV DOS 60 DÁV), které nemají indikační 
omezení, je součet výše úhrady vyšší nežli v případě fixní kombinace předmětných léčivých 
přípravků (viz Tab. 1-3 výše v tomto rozhodnutí). Při stejném účinku jsou tak náklady 
v případě úhrad složených léčivých přípravků nižší, a tím pádem i nákladově efektivní. 
Přeskupení pacientů užívajících volnou kombinaci léčivých přípravků na terapii fixní 
kombinací má tedy úsporový potenciál – vzhledem k nedostatku dat o počtu léčených kuřáků 
to však nelze explicitně vyjádřit v dopadu do rozpočtu. Odvolací orgán ve světle výše 
uvedeného považuje postup Ústavu při konstruování dopadu do rozpočtu za dostačující. 
 
Ústav se ke stanovení odhadu dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění vyjádřil 
na str. 42 napadeného rozhodnutí, kde vypočítal úsporu úhrad cca 98,7 mil. Kč ročně. 
Odhad byl zpracován na základě spotřeb přípravků za rok 2016 a z úhrady platné 
k 1. 1. 2017. 
 
Ústav při změně podmínek úhrad nezahrnul skupinu všech kuřáků do indikační skupiny, 
avšak upravil tyto podmínky v souladu s vyjádřeními odborných společností, když stanovil 
cílenou intervenci v rámci léčby závislosti na tabáku jako podmínku úhrady. Dále 
v podmínkách úhrady ponechal vyloučení nespolupracujících pacientů, včetně nekuřáků. 
Cílem terapie CHOPN je prioritně vést pacienta k zanechání kouření. Pacienti, kteří byli 
nespolupracující anebo odmítli zanechat kouření, nespadali pod podmínky úhrady terapii 
inhalačními bronchodilatancii, přičemž pod podmínky změněné v napadeném rozhodnutí 
nebudou spadat ani nadále. 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran nedoložení farmakoekonomického hodnocení tak nelze 
přisvědčit.  
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Odvolatel ZPOJ měl dále za to, že se Ústav v předmětném správním řízení 
dostatečně nezabýval tím, jaký má posuzovaná intervence léčebný efekt u pacienta, který 
zároveň kouří. Odvolatel ZPOJ namítal, že u této skupiny pacientů nebyla prokázána 
nákladová efektivita. 

 
Ústav se s touto námitkou vypořádal na str. 17 napadeného rozhodnutí tak, že odkázal 
na studii POPE, a dále poukázal na stanovisko odborné společnosti ze dne 29. 3. 2019 
ke správnímu řízení sp. zn. SUKLS268306/2012, založené do spisové dokumentace 
předmětného správního řízení dne 15. 5. 2019 pod č. j. sukl117198/2019. Konkrétně 
ve studii POPE je v tab. 4 na str. 8 uvedena terapie inhalačními bronchodilatancii 
s dlouhodobým účinkem (LAMA, LABA) v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy. 
 
Co se týče nedostatečného doložení léčebného efektu u kuřáků, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
V souhrnu údajů o přípravku AERIVIO SPIROMAX, AIRFLUSAN FORSPIRO a SERETIDE 
DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ se neuvádí kouření jako kontraindikace.  
Dle GOLD, 2019 je prvním a důležitým krokem v terapii CHOPN přestat kouřit. Tato 
informace je v dokumentu několikrát zvýrazněna, avšak při stanovení terapie, včetně 
kombinované terapie inhalačních kortikosteroidů a agonistů beta-2 adrenoreceptorů, není 
aktivní kouření absolutní kontraindikací pro takovou léčbu. Účinnost byla dále doložena 
i výše zmíněnou klinickou studii POPE (v které figurovali i aktivní kuřáci), doplněnou 
stanoviskem odborné společnosti. Pro úplnost však odvolací orgán dodává, že studie POPE 
neměla za cíl sledovat rozdíly v přínosu terapie předmětnými přípravky u skupiny kuřáků 
a nekuřáků. Odvolací orgán má pak za to, že i aktivní kuřáci mohou z terapie předmětnými 
složenými přípravky profitovat (byť možná ne stejně jako nekuřáci, neboť kouření je hlavní 
rizikový faktor u CHOPN) a to v zásadě stejně, jako již nyní mohou profitovat z hrazené 
terapie příslušnou volnou kombinací s jednosložkovými léčivými přípravky. 
 
Co se týče nedoložení nákladové efektivity, odvolací orgán opět argumentuje, že 
kombinovanou terapii inhalačních kortikosteroidů a LABA je možné předepisovat jako volnou 
kombinaci léčivých přípravků, kterýchžto úhrada převyšuje úhradu fixní kombinace 
stanovené v napadeném rozhodnutí. 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran nedostatečného posouzení léčebného efektu u pacientů 
kuřáků s CHOPN a nedoložení nákladové efektivity u této skupiny pacientů tak nelze 
přisvědčit. 
 

Odvolatel ZPOJ také namítl, že Ústav ve správním řízení nedostatečně obhájil své 
tvrzení, že s odkazem na vyjádření odborné společnosti nedojde po rozšíření indikačního 
omezení k nárustu počtu pacientů a k dopadu na rozpočet, protože pacienti-kuřáci byli 
léčeni, i když nesplňovali indikační kritéria. Zdravotní pojišťovny neevidují rozsáhlá 
a opakovaná porušování indikačních omezení u kuřáků s CHOPN. Pokud by lékaři záměrně 
a opakovaně indikační omezení porušovali, šlo by o porušení regulačních a smluvních 
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podmínek péče u ambulantních specialistů, což by ve svém důsledku mohlo vést ke krácení 
nesprávně vykázané péče. Protože Ústav žádný důkaz o tom, že ve velkém měřítku dochází 
k porušování regulací, nepředložil, má odvolatel ZPOJ za to, že léčba kuřáků s CHOPN není 
ze zdravotního pojištění hrazena. Odvolávací orgán k tomu uvádí následující. 

 
Odvolací orgán je toho názoru, že od Ústavu nelze očekávat, že by dokládal důkazy 
o porušení regulací mezi odvolatelem ZPOJ a smluvními lékaři. Otázka plnění regulačních 
a smluvních podmínek péče ze strany lékařů každopádně není pro napadené rozhodnutí 
rozhodná. Tvrzení odvolatele o tom, že Ústav dostatečně neprokázal, že by již v současnosti 
byli pacienti předmětnými léčivými přípravky léčeni, lze snad v zásadě přisvědčit, vzhledem 
k výše uvedenému (tj. zejména s ohledem na úsporový potenciál a nákladovou efektivitu 
léčby předmětnými přípravky oproti léčbě volnou kombinací přípravků s léčivou látkou 
salmeterol a flutikason) však otázka, zda byli pacienti předmětnými léčivými přípravky léčeni 
již dříve, nemá sama o sobě vliv na zákonnost či správnost napadeného rozhodnutí. 
 

Odvolatel ZPOJ dále opakovaně trval na předložení klinických důkazů o účinnosti 
u předmětné skupiny pacientů a dodání farmakoekonomické analýzy. Odvolatel ZPOJ znovu 
uvedl, že v tomto správním řízení nebyl předložen důkaz o klinicky významné účinnosti 
používaní kombinační léčby u pacientů s CHOPN, nebyla zhodnocena nákladová efektivita 
léčby a ani nebyl na podkladě důkazů založených do spisu zhodnocen dopad rozšíření 
podmínek úhrady o pacienty, kteří při léčbě kouří. 

 
Ústav se k stanovení odhadu dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění vyjádřil 
na str. 42 napadeného rozhodnutí, kde vypočítal úsporu úhrad o cca 98,7 mil. Kč ročně. 
Odhad byl zpracován na základě spotřeb přípravků za rok 2016 a z úhrady platné 
k 1. 1. 2017. Jak již odvolací orgán uvedl výše, pacienti-kuřáci s CHOPN by měli být léčeni 
dle doporučených postupů, klinických studií i názoru odborné společnosti, stejně jako 
pacienti nekuřáci. Pacientům by terapie inhalačních kortikosteroidů a LABA mohla být 
zabezpečena i jejich volnou kombinaci, kde je přitom stanovena vyšší úhrada nežli v případě 
úhrady složených léčivých přípravků stanovené v napadeném rozhodnutí. 
 
Argumentaci odvolatele ZPOJ stran doložení klinických důkazů ani stran nedostatečného 
zhodnocení dopadu rozšíření podmínek úhrady nelze přisvědčit.  
 
 Odvolatel ZPOJ konečně souhlasil s Ústavem, že odepření léčby pacientům 
s CHOPN, kteří zároveň kouří, je neetické, přičemž uvedl, že pacienti, kteří potřebují léčbu 
kombinací bronchodilatancií a kteří mají z léčby prokazatelný klinický benefit, mají být léčeni. 
Odvolatel ZPOJ upozornil, že léčba by měla být hrazena dle zákona, tedy u skupiny 
pacientů, u které byla posuzovaná intervence vyhodnocena jako nákladově efektivní a která 
má pro systém veřejného zdravotního pojištění přijatelný dopad na rozpočet. V případě 
skupiny kuřáků nebyl prokázán klinický benefit ani nákladová efektivita, a dokonce nebyl ani 
řádným způsobem zhodnocen dopad na rozpočet. Odvolatel ZPOJ tedy trvá na tom, že při 
rozšířeni podmínek úhrady o kuřáky Ústav nepostupoval podle zákona. 
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Odvolací orgán souhlasí s odvolatelem ZPOJ v tvrzení, že pacienti, kteří potřebují léčbu 
kombinací bronchodilatancií a kteří mají z léčby prokazatelný klinický benefit, mají být léčeni. 
Odvolatel ZPOJ opět opakuje svoji argumentaci stran nedostatečného zhodnocení dopadu 
rozšíření podmínek úhrady – s touto argumentací se odvolací orgán vypořádal již výše 
a nadále ji shledává nepřípadnou. 
 
Shora uvedenou námitku odvolatele ZPOJ shledalo ministerstvo nedůvodnou. 
 
B. 
I. Odvolatel GSK ve své námitce namítá následující. 
 
Odvolatel GSK trvá na svých námitkách k finální hodnotící zprávě, jejich vypořádání 
Ústavem považuje za nedostatečné a zcela porušující princip legitimního očekávání. 
Odvolatel GSK nesouhlasí se stanovením základní úhrady, jelikož se Ústav nezabýval 
dostupností referenčního přípravku (jeho reálnou obchodovatelností) na trzích v příslušných 
zemích. V této souvislosti odvolatel GSK odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 6. dubna 2018 č. j. 5 Ad 23/2014-79-84, ve věci žaloby proti rozhodnutí ministerstva 
č. j. MZDR16666/2014, sp. zn. FAR: L15/2014, sp. zn. Ústavu SUKLS33781/2012. 
 
Rozhodnutí ministerstva č. j. 5 Ad 23/2014-79-84 bylo vydáno v řízení o změně maximálních 
cen léčivých přípravků, avšak dle názoru odvolatele GSK je nutno obdobný princip aplikovat 
i v rámci postupu stanovení/změny výše základní úhrady. Městský soud ve svém rozsudku 
shledal, že názor žalovaného (tj. ministerstva) o absenci podkladu, který by podporoval 
obchodovatelnost léčivého přípravku na trhu vybrané země, odporuje zákonu o veřejném 
zdravotním pojištění. Městský soud v Praze mj. uvedl, že „Postup podle § 39a odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění lze uplatnit právě jen tehdy, je-li 
posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně 
ve 3 zemích referenčního koše. Zákon tedy předpokládá, že Ústav při postupu podle 
citovaného ustanovení musí zjišťovat přítomnost příslušného léčivého přípravku na trhu 
v referenčních zemích. To znamená, že Ústav musí mít dostatečně podložené poznatky 
o obchodovatelnosti příslušného léčivého přípravku na trhu příslušných zemí (…) pro 
naplnění účelu tohoto ustanovení může mít výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý 
přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen virtuálních.“ 
 
Dále Městský soud zdůraznil, že „(...) skutečnost, že léčivý přípravek má v určité zemi 
stanovenou cenu, neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu. (...) Jinými slovy, 
stanovení ceny příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze považovat 
za dostatečný podklad pro závěr, že je v této zemi aktuálně obchodován. (…) Za této 
situace, kdy správní orgány nedisponovaly podklady o přítomnosti léčivých přípravků na trhu, 
nelze argumentovat presumpcí správnosti údajů zjištěných Ústavem předpokládanou v § 39g 
odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, neboť žalobce se nemá vůči čemu 
vymezovat; neexistují podklady, s kterými by mohl polemizovat a které by mohl účinně 
vyvracet“. 
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Městský soud v Praze se dále zabýval právem na spravedlivý proces, transparentností řízení 
a právem účastníka řízení hájit svá práva. Konkrétně soud uvádí: „(…) nelze § 39 odst. 8 
ZoVZP vykládat tak, že za ‚Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků (…) 
a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti‘ lze považovat pouhá tvrzení či dokonce domněnky 
Ústavu, ale naopak se musí jednat o konkrétní podložená data s uvedením konkrétního 
a ověřitelného zdroje. Pouze tehdy může nastoupit presumpce správnosti předmětných 
údajů a pouze tehdy má účastník řízení zachovánu reálnou možnost prokazovat v řízení 
opak, jak předpokládá § 39g odst. 8 ZoVZP.“ 
 
Stejně jako v řízení projednávaném městským soudem byla i v předmětném správním řízení 
jedna z referenčních cen zjištěná v Řecku. K neprokázání obchodovatelnosti referenčního 
přípravku v Řecku přitom soud uvedl, že „Lze shrnout, že námitka týkající se obchodovanosti 
léčivých přípravků v Řecku je důvodná a že ohledně této skutečnosti nenastoupila 
presumpce správnosti údajů zjištěných Ústavem. (…) S ohledem na to, že v případě 
žalobcem namítané (ne)obchodovanosti léčivých přípravků v Řecku nenastala presumpce 
správnosti údajů zjištěných Ústavem, nezatížila žalobce ani povinnost a břemeno důkazní 
ve vztahu k této skutečnosti“. 
 
Závěry Městského soudu v Praze byly potvrzeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
10 As 190/2018 – 61 ze dne 25. 10. 2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost 
ministerstva a ze kterého odvolatel GSK rovněž cituje. Odvolatel GSK je přesvědčen, že 
závěry Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu jsou plně aplikovatelné i pro 
řízení o stanovení základní úhrady, nikoli jen pro řízení o stanovení maximální ceny. Pro oba 
typy řízení je třeba při výpočtu vycházet z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně 
obchodován. Odvolatel GSK podotýká, že sám Ústav akceptuje a zohledňuje v postupu 
stanovení výše základní úhrady ve správních řízeních údaje držitelů rozhodnutí o registraci, 
resp. jejich zmocněnců, o neobchodování léčivých přípravků v příslušných zemích (viz např. 
správní řízení sp. zn. SUKLS145728/2014). Jestliže v některých správních řízeních takové 
údaje zohledňuje, ale v jiných se otázkou reálného prokázání obchodovatelnosti přípravků 
vůbec nezabývá, dochází dle názoru odvolatele GSK k explicitnímu porušení principu 
legitimního očekávání. 
 
Ústav by si měl s ohledem na výše uvedené rozsudky opatřit údaje tak, aby beze všech 
pochybností byla naplněna transparentnost, konzistentnost a předvídatelnost jeho 
rozhodovací praxe. Odvolatel GSK s odkazem na § 2 odst. 4 správního řádu poukazuje 
na rozpor mezi rozhodnutím Ústavu a odkazovanými rozsudky. Odvolatel GSK je na základě 
výše uvedeného přesvědčen, že Ústav porušil právo účastníků řízení na spravedlivý, 
transparentní a předvídatelný proces stanovení výše základní úhrady. Postup Ústavu 
pokládá odvolatel GSK za nezákonný. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 

Podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav stanoví 
maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši průměru cen 
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výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 
členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, 
Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen ‚země 
referenčního koše‘), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro 
zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“. 

 
Vzhledem k tomu, že § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. explicitně obsahuje 
podmínku „je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely 
na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“, je třeba, aby Ústav při stanovení 
maximální ceny zjišťoval přítomnost přípravku na trhu v zemích referenčního koše. Takový 
výklad byl proveden v bodě 2 a 4 odvolatelem GSK zmiňovaného rozsudku Nejvyššího 
správního soudu, přičemž ministerstvo tento výklad respektuje. V daném rozsudku 
Nejvyššího správního soudu bylo předmětem správního řízení stanovení maximální ceny 
výrobce podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Závěry, ke kterým zde Nejvyšší 
správní soud dospěl, však nejsou bez dalšího přiléhavé k situaci v předmětném správním 
řízení, kde Ústav stanovoval úhradu na základě § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
V předmětném správním řízení nebyly stanovovány maximální ceny výrobce pro žádný 
léčivý přípravek – nebyla zde tedy stanovována ani žádná maximální cena postupem dle 
§ 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Namísto toho zde byly stanovovány výše 
a podmínky úhrady předmětných léčivých přípravků. Tuto skutečnost Ústav explicitně 
zmiňuje na straně 37 napadeného rozhodnutí: „Ústav v tomto řízení neposuzuje změnu 
maximální ceny.“ 
 
Ve stejném duchu pak odvolací orgán uvádí k odvolatelem GSK odkazovanému řízení 
sp. zn. SUKLS145728/2014, že Ústav v rámci daného řízení akceptoval a zohlednil údaje 
držitelů rozhodnutí o registraci, resp. jejich zmocněnců, o neobchodování léčivých přípravků 
v příslušných zemích, jelikož toto správní řízení bylo vedeno na základě žádosti o stanovení 
maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků. 
 
Úhrada v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem fixní kombinace 
léčivých látek salmeterol a flutikason byla v napadeném rozhodnutí stanovena dle § 39b 
odst. 12 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění, které udává, že úhrada se stanoví 
ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý 
přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je 
úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c). O aplikaci § 39b odst. 12 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb. v konkrétním případě je blíže pojednáváno zejména na stranách 37-42 
napadeného rozhodnutí. 
 
Ustanovení § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. neuvádí, že by přípravky musely být 
na zahraničním trhu přítomny. Nevyplývá z něj Ústavu povinnost, a ostatně ani možnost, 
zjišťovat přítomnost přípravku na zahraničním trhu. Přítomnost léčivého přípravku na jiných 
trzích při aplikaci § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. proto není právně rozhodnou 
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okolností – relevantní je v tomto ohledu pouze zahraniční cena výrobce (nikoliv přítomnost 
na zahraničním trhu). Uvedený výklad odvolací orgán zastává konzistentně a dlouhodobě, 
není si přitom vědom žádného rozporu tohoto výkladu s judikaturou správních soudů. 
V odvolatelem GSK odkazovaných rozsudcích správní soudy vůbec nepojednávají o postupu 
stanovení výše a podmínek úhrady, tím méně pak pro složené léčivé přípravky. Ministerstvo 
proto souhlasí s postupem Ústavu v předmětném správním řízení, když ten v rámci postupu 
stanovení výší úhrady pro složené léčivé přípravky nezjišťoval přítomnost předmětných 
přípravků na zahraničních trzích.  
 
Jak bylo nastíněno výše, při postupu stanovení výše úhrady pro složené léčivé přípravky 
nedává platná právní úprava správním orgánům možnost zjišťovat dostupnost posuzovaných 
přípravků v zahraničí. Argumentaci odvolatele GSK o nenaplnění účelu zákona stran 
zjišťování dostupnosti přípravků v zahraničí při výpočtu výší úhrady složených léčivých 
přípravků tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče názoru odvolatele GSK, že postup Ústavu při stanovení úhrady složených 
léčivých přípravků je založen na absurdním závěru, že zjišťování dostupnosti přípravků 
v zahraničí má význam v procesu stanovení maximální ceny, nikoliv však v procesu 
stanovení úhrady, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Zjišťování dostupnosti posuzovaných přípravků v zahraničí při aplikaci § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. je právně relevantní, neboť k aplikaci tohoto ustanovení zde nedošlo, 
a ani dojít nemohlo, neb předmětná revize není revizí systému maximálních cen. Zjišťování 
dostupnosti posuzovaných přípravků v zahraničí při aplikaci § 39b odst. 12 zákona 
č. 48/1997 Sb. zde relevantní není, neboť k takovému počínání nemají správní orgány 
zákonné zmocnění. K žádným absurditám stran rozdílného přístupu k zjišťování dostupnosti 
přípravků v zahraničí zde tedy nedochází, neboť ony rozdíly jsou zakotveny přímo v zákonu 
o veřejném zdravotním pojištění, kde vyplývají z rozdílného znění § 39a odst. 2 písm. a) 
a § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. 
 

Co se týče argumentace odvolatele GSK, že mu nedává smysl rozdílný postup 
Ústavu v řešení otázky dostupnosti přípravků v zahraničí u procesu stanovování 
maximálních cen (kde se zahraniční dostupnost zjišťuje) a stanovení základní úhrady (kde se 
zahraniční dostupnost nezjišťuje), uvádí k tomu odvolací orgán následující. 

 
V rámci procesu stanovování maximální ceny se maximální cena stanovuje pro každý 
jednotlivý přípravek. Neexistuje zde nic jako základní maximální cena, která by byla 
stanovována pro celou referenční skupinu. Naproti tomu v rámci procesu stanovování výše 
úhrady se základní úhrada nestanovuje pro každý jednotlivý přípravek, nýbrž pro celou 
referenční skupinu. Již jen pro tento základní rozdíl v principu maximální ceny a výše 
základní úhrady tak není logické, aby se při jejich stanovování používaly identické postupy – 
např. ověřování dostupnosti posuzovaných přípravků v zahraničí. Rovněž v případě 
stanovení úhrady u složených léčivých přípravků dle § 39b odst. 12 a 13 zákona 
č. 48/1997 Sb. se pojem základní úhrada nepoužívá. 
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Argumentaci odvolatele GSK ohledně smyslu rozdílu v procesu stanovení maximální ceny 
a výše základní úhrady tak nelze přisvědčit. 
 
Z výše uvedených důvodů odvolací orgán shledává námitku odvolatele GSK nedůvodnou. 
 

IV.  
 
Odvolací orgán uvádí k výroku č. I tohoto rozhodnutí následující. 
 
V průběhu odvolacího řízení zanikly výše a podmínky úhrady ze zákona z důvodu zrušení 
registrace u následujícího předmětného přípravku: 
 

 AERIVIO SPIROMAX, 50MCG/500MCG INH PLV 1X60DÁV, kód Ústavu: 0209486, 
výrok č. 1 napadeného rozhodnutí. 
 

Vzhledem k tomu, že uvedený léčivý přípravek již nemá stanovenou výši a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán výrokem č. I 
tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto rozsahu 
zastavuje. 
 

V. 
 
Na základě všech výše uvedených důvodů 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 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky  
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