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K sp. zn.: SUKLS153286/2017 

*MZDRX01AKEA3* 
MZDRX01AKEA3 

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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 Mundipharma Gesellschaft m.b.H. 
se sídlem Apollogasse 16-18, A-1072 Wien, Rakouská republika, ev. č.: ATU52239000, 
 

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“), 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 17. 6. 2019, 
č. j. sukl145359/2019, sp. zn. SUKLS151803/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému ve správním řízení o změně výše a podmínek úhrady v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem fixní kombinace léčivých látek flutikason 
a formoterol (ATC kód R03AK11), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0165649 FLUTIFORM 125MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

0165650 FLUTIFORM 250MCG/10MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

0165648 FLUTIFORM 50MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

(dále jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 

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

 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující 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“). 
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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 

0165649 FLUTIFORM 125MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

 
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. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 375,31 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.‘) nemění 
dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, 
které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ALG, PNE 
P: Léčba inhalační fixní kombinací flutikason/formoterol 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. 
 
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 

0165650 FLUTIFORM 250MCG/10MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 719,68 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 flutikason/formoterol 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 

0165648 FLUTIFORM 50MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1 

 
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. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 313,13 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 flutikason/formoterol 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.“  
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 8. 7. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil 
a věc vrátil Ústavu k novému projednání.  
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolací námitky 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolací námitkou, se kterou se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
Odvolatel poukazuje na své vyjádření zaslané Ústavu dne 30. 5. 2019, s jehož vypořádáním 
odvolatel nesouhlasí, jak je blíže uvedeno níže. 
 
Odvolatel ve své odvolací námitce brojí proti Ústavem nesprávně stanoveným nákladům 
na den terapie. Odvolatel 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 odvolatele 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 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 je totiž zřejmé, že stejná skupina pacientů s astmatem nebo 
chronickou obstrukční plicní nemocí (dále jen „CHOPN“, v angličtině „COPD“) může být 
léčena s nižšími denními náklady. 
 
Odvolatel 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 
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s ATC R03AKXX je shodné. Pak by, dle odvolatele, 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 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 provést 
porovnání nákladů na den terapie v tzv. jádrové úhradě. Odvolatel soudí, že Ústav 
nepochopil smysl námitky správně. K absolutní výši úhrady a vypočtené úspoře nákladů 
odvolatel uvádí, 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 tedy trvá na svém vyjádření zaslaném Ústavu 30. 5. 2019 
a 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. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
 Odvolací orgán má za to, že se odvolatel v zásadě domáhá toho, aby náklady 
na jeden den léčby předmětnými přípravky byly stejné jako náklady na jeden den léčby jinými 
přípravky, které mají stejné podmínky úhrady, respektive stejné klinické využití. Pakliže by 
byly v takové situaci náklady na předmětné přípravky přeci jen vyšší, domáhá se odvolatel, 
aby Ústav odůvodnil nákladovou efektivitu. 
 
K tomu odvolací orgán nejprve poznamenává, že žádný platný právní předpis výslovně 
nepředpokládá situaci, že by všechny léčivé přípravky, které mají stejné (nebo podobné 
či obdobné) znění podmínek úhrady a stejné (nebo podobné či obdobné) klinické využití, 
měly mít stejné náklady na jeden den terapie, přičemž nemají-li je, je třeba to řešit skrze 
nákladovou efektivitu. 
 
Názorně to lze demonstrovat kupříkladu na existenci tzv. terapeutických skupin ve vyhlášce 
č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin. Většina terapeutických skupin se v této 
vyhlášce dále dělí na několik referenčních skupin (např. terapeutická skupiny č. 107 se dělí 
dokonce na 22 referenčních skupin – 107/1 až 107/22). Platí přitom, že jsou-li přípravky sice 
z různých referenčních skupin, avšak ze stejné terapeutické skupiny, lze u nich předpokládat 
určité podobnosti stran jejich klinického využití (to dokonce může být stejné) – právě proto 
jsou ve vyhlášce řazeny ve stejné terapeutické skupině. Bez dalšího to však nic nevypovídá 
o tom, že tyto přípravky mají mít stejné úhrady (respektive náklady na jeden den terapie). 
Tak je třeba základní úhrada ve smyslu § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. definována 
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pouze jako shodná pro celou referenční skupinu, a nikoliv několik referenčních skupin (či 
terapeutickou skupinu). Požadavky odvolatele na stejnou úhradu u přípravků s pouhým 
stejným (ale třeba i podobným či obdobným) klinickým využitím či požadavky na řešení skrze 
nákladovou efektivitu při neshodě úhrad se tedy neopírají o znění platných právních předpisů 
a svým způsobem v zásadě odporují kupříkladu systému referenčních skupin. Tyto 
požadavky odvolatele jsou tedy nepřípadné. 
 
Pro určité dokreslení situace odvolací orgán dodává, že i přípravky z různých referenčních 
skupin mohou mít shodnou úhradu (respektive základní úhradu), není to však pravidlem. 
K takové situaci může dojít např. při aplikaci § 39c odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., 
je-li prokázána srovnatelná účinnost přípravků z různých referenčních skupin, kdy však 
pouhá shoda v klinickém využití (bez prokázání srovnatelné účinnosti) nestačí. 
 
Dále se již bude odvolací orgán zabývat tím, kterak odvolatel své požadavky vznesl a jak na 
ně reagoval Ústav. 
 

Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 30. 5. 2019, jež bylo do předmětné spisové 
dokumentace vloženo týž den pod č. j. sukl131960/2019, namítal, že cena za denní dávku 
ve výši obvyklé denní terapeutické dávky (dále jen „ODTD“) obou monokomponent (dále 
také jako „úhrada za den terapie“) činí 13,4386 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 mají obě skupiny kombinace léčiv stejné postavení, o čemž svědčí i stejné 
podmínky úhrady navrhované pro uvedené kombinace. Odvolatel 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 odvolatel 
žádal o odůvodnění, proč Ústav shledává úhradu kombinace flutikason/formoterol ve výši 
13,4386 Kč, ve srovnání s 7,8536 Kč u kombinace salmeterol/flutikason ve formě suspenze, 
za nákladově efektivní. Rozdíl v nákladech za den terapie činí 5,585 Kč, což je navýšení 
o 71 % oproti kombinaci salmeterol/flutikason ve formě suspenze. Odvolatel se proto 
domáhal předložení hodnocení nákladové efektivity u léčivých přípravků, které by měly mít 
úhradu ve výši 13,4386 Kč za den terapie. 

 
Ústav k tomu na straně 8-10 napadeného rozhodnutí konkrétně uvádí, že v rámci 

postupu při stanovení úhrady složeným léčivým přípravkům dle § 39b odst. 12 a 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 
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přípravků platná legislativa neumožňuje. Ústav tamtéž 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 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění na 2,6094 Kč u fixní kombinace flutikason 
50 mcg/formoterol 5 mcg, 3,1276 Kč pro flutikason 125 mcg/formoterol 5 mcg a 5,9973 Kč 
pro flutikason 250 mcg/formoterol 10 mcg.    

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

stanovení odlišné výše úhrad v přepočtu na den terapie pro stejnou skupinu pacientů (tedy 
skupinu pacientů, která je vymezena indikačním omezením). Odvolatel 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, kde je stanoveno: 
 
„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, 
 
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 citovaným ustanovením. Toto 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. Stejná úhrada se stanoví pouze 
přípravkům s obsahem stejné kombinace léčivých látek a jejich obsahu, a proto u složených 
léčivých přípravků nemá hodnocení terapeutické zaměnitelnosti a stanovení referenční 
indikace vliv na výslednou výši úhrady složeného přípravku. 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. 
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Argumentaci odvolatele ohledně nedostatečného doložení nákladové efektivity ve vztahu 
ke stanovení výše úhrady tak nemůže odvolací orgán přisvědčit.  

 
Co se týče argumentace odvolatele, 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 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 
v sobě 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 naroveň součtu úhrad příslušných monokomponent. 

 
Jelikož v napadeném rozhodnutí byla výše úhrady stanovena součtem úhrad za ODTD 
příslušných samostatně hrazených léčivých látek, lze u těchto předmětných složených 
léčivých přípravků hovořit 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 dán bez dalšího obecně 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 
jejich příslušných monokomponent. Oproti součtu základních úhrad příslušných 
monokomponent lze 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.). 
V konkrétním případě k žádnému takovému krácení nedošlo – Ústav se otázkami možné 
aplikace jednotlivých písmen § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. zabýval na stranách 
21 až 25 napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán k tomu připomíná, že se odvolatel mýlí, pakliže se domnívá, že úhrada 
přípravků se stejným (nebo podobným či obdobným) klinickým využitím má být stejná, 
a proto je mylný i jeho navazující názor stran potřeby řešit případné rozdíly v úhradách mezi 
přípravky skrze nákladovou efektivitu. Tento omyl odvolatele lze jednak názorně 
demonstrovat např. na situaci terapeutických a referenčních skupin, jak učinilo ministerstvo 
výše, anebo také pouze prostým upozorněním na § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., jak 
správně učinil Ústav. 

 



 

 

Str. 10 z 11 

 

Argumentaci odvolatele stran nesplnění podmínek nákladové efektivity tak nelze přisvědčit. 
 

Odvolatel dále namítá, že stejná skupina pacientů s astmatem nebo CHOPN může 
být léčena s menšími denními náklady. Odvolatel neuváděl, že posuzované složené 
přípravky jsou zaměnitelné s jinými hrazenými léčivými přípravky, nýbrž poukazoval na to, 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, 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 k tomu opakuje, že Ústav v rámci popisu limitací možností § 39b odst. 12 
zákona č. 48/1997 Sb. vskutku vyjmenovával různé situace (např. se věnoval otázce ODTD 
či terapeutické zaměnitelnosti), tím však dal odvolateli mimo jiné na srozuměnou, že 
možnosti aplikace § 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. jsou limitované a že požadavky 
odvolatele co do srovnávání úhrad předmětných přípravků s jinými přípravky se stejným 
klinickým využitím (či řešení skrze nákladovou efektivitu při nedodržení stejných výší úhrad) 
nemají oporu v platných právních předpisech. S tím odvolací orgán souhlasí, jelikož výše 
uvedené požadavky odvolatele jdou nad rámec platných právních předpisů, jak již bylo 
vysvětleno výše. 
 
Argumentaci odvolatele stran zaměnitelnosti s jinými hrazenými léčivými přípravky 
a stanovení identického indikačního omezení tak nelze přisvědčit. 
 

Odvolatel dále uvádí, že sice nerozporuje skutečnost, že náklady na den terapie jsou 
tvořeny úhradou v konečné výši (UHR), avšak tvrdí, že její výše může být ovlivněna tím, 
že každý přípravek může spadat do jiného pásma dle cenového předpisu. Dle odvolatele je 
proto názornější provést porovnání nákladů na den terapie v tzv. jádrové úhradě. K absolutní 
výši úhrady a vypočtené úspoře nákladů odvolatel 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 
jádrové či koncové úhrady. Odvolací orgán je přesvědčen, že postup Ústavu v předmětném 
správním řízení nelze co do otázky porovnávání nákladů z žádného důvodu označit jako 
nezákonný nebo nesprávný. 
 

Argumentaci odvolatele stran nesprávnosti porovnání nákladů na den terapie tak nelze 
přisvědčit.  

http://www.sukl.cz/leciva/metodiky-stanoveni-cen-a-uhrad
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Shora uvedenou námitku odvolatele shledalo ministerstvo nedůvodnou. 
 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í :  

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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