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R O Z H O D N U T Í 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení 
s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, jehož účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: 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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 Mylan IRE Healthcare Limited, 
se sídlem Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
ev. č.: 549628, 
zastoupen: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČO: 03481778 
 
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 16. 6. 2021, 
č. j. sukl176717/2021, sp. zn. SUKLS147614/2021 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o snížení maximální ceny léčivého přípravku: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
0229895 FEVARIN 100MG TBL FLM 30 

 
(dále také jen „předmětný přípravek“) 
 

t a k t o: 
 

Podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší 
a řízení se zastavuje.   

 
O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 

 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
 
Dne 18. 5. 2021 obdržel Ústav žádost o snížení maximální ceny předmětného léčivého 
přípravku, podanou účastníkem řízení, společností Mylan IRE Healthcare Limited, se sídlem 
Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, ev. č.: 549628, 
zastoupenou: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČO: 03481778 (dále též „žadatel“). 
 
Ústav vydal ve správním řízení vedeném dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále jen 
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„zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) dne 16. 6. 2021 
napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. léčivému přípravku  

 
kód SÚKL: název:      doplněk názvu: 
0229895 FEVARIN     100MG TBL FLM 30 
 
mění na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením § 39i odst. 4 
zákona o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 196,17 Kč.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 2. 7. 2021 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci 
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 odvolacích námitek 

 
Odvolatel úvodem popisuje průběh řízení v hloubkové revizi systému maximálních cen 
vedeného pod sp. zn. SUKLS254101/2020 (dále jen „revize“), ve kterém bylo rozhodnuto 
o změně maximální ceny předmětného přípravku, a dále průběh předmětného správního 
řízení, o žádosti o změnu maximální ceny předmětného přípravku podané držitelem rozhodnutí 
o registraci. 
 
Odvolatel upozorňuje, že po vydání rozhodnutí v revizi (14. 5. 2021), ale před nabytím jeho 
právní moci (4. 6. 2021), konkrétně dne 18. 5. 2021, požádal držitel rozhodnutí o registraci 
o snížení maximální ceny předmětného přípravku cestou podobného přípravku o částku 
0,01 Kč. Dle odvolatele tak reálně došlo k opětovnému navýšení maximální ceny (došlo pouze 
ke snížení o 0,01 Kč namísto snížení o 51,19 Kč, jak vyplynulo z revize).  
 
Dle odvolatele tak dochází k obcházení dopadů rozhodnutí v revizi účelovým jednáním držitele 
rozhodnutí o registraci. Přestože odvolatel na tyto praktiky Ústav v průběhu řízení 
upozorňoval, Ústav v odůvodnění uvedl:  
 
„…Ústav uvádí, že rozhodnutí v hloubkové revizi maximálních cen léčivých přípravků 
náležejících do referenční skupiny č. 86/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE), 
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sp. zn. SUKLS254101/2020, vydané dne 14. 5. 2021, bude v souladu s ustanovením 
§ 39h odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění vykonatelné k 1. 7. 2021. Předmětné 
správní řízení o snížení maximální ceny léčivého přípravku FEVARINE bylo zahájeno dne 
18. 5. 2021 a 30. den (tj. poslední den, kdy je možné vydat rozhodnutí v případě, že jsou 
splněny podmínky ustanovení § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění) připadá 
na 17. 6. 2021.  
 
Dále Ústav konstatuje, že je povinen rozhodovat podle právního a skutkového stavu 
v době vydání rozhodnutí. 
 
Maximální cena platná ke dni vydání rozhodnutí je pro léčivý přípravek FEVARIN 100MG TBL 
FLM 30, kód SÚKL 0229895 ve výši 196,18 Kč a je uvedena v Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ 
k 1. 6. 2021 (SCAU216501), který je dostupný na webových stránkách Ústavu. 
 
Vzhledem k výše uvedenému má Ústav maximální cenu léčivého přípravku FEVARINE 
vykonatelnou ke dni vydání rozhodnutí v předmětném správním řízení za prokázanou 
a při posouzení žádosti o snížení maximální ceny léčivého přípravku FEVARINE tuto 
zohlednil. Ústav v předmětném správním řízení nemohl postupovat jinak a zohlednit stav 
budoucí. Takový postup by byl v rozporu se zásadou legitimního očekávání vyjádřenou 
v ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatelem navrhovaná maximální cena léčivého přípravku 
FEVARINE je nižší než jeho současná (tzn. vykonatelná) maximální cena, je splněna 
podmínka ustanovení § 39i odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění a Ústav žádosti 
o snížení maximální ceny vyhověl.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Ústav podle odvolatele postupoval nezákonně a napadeným rozhodnutím posvětil zjevně 
účelové chování držitele rozhodnutí o registraci, kterému se tak pomocí předestřené 
konstrukce a správného načasování prozatím úspěšně daří obcházet platný právní řád 
i výsledky předchozí hloubkové revize maximálních cen.  
 
Odvolatel se domnívá, že Ústav měl žádost držitele o „snížení“ maximální ceny komparovat 
ve vztahu k maximální ceně dle předchozího rozhodnutí v revizi, neboť svým dřívějším 
rozhodnutím v revizi byl vázán již od okamžiku jeho vydání, a nikoliv s maximální cenou 
aktuálně uvedenou v seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely, zveřejňovaném dle § 39n zákona č. 48/1997 Sb. (jinde též jen „SCAU“ či „Seznam“). 
Potvrzení svého názoru odvolatel vidí také v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
č. j. 7 As 23/2011-82 ze dne 16. 6. 2011, v němž Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, 
že „Datum vyhotovení je jednou z takových formálních náležitostí písemného vyhotovení 
rozhodnutí. Jeho smyslem a účelem je ukázat, ve kterém okamžiku se ‚pro domo‘ (tedy uvnitř 
správního orgánu a pro jeho vnitřní účely) fakticky završil rozhodovací proces správního 
orgánu, tj. kdy byly zformulovány názory na skutkové a právní otázky, jež jsou předmětem 
správního rozhodnutí do jeho textu. Význam data vyhotovení rozhodnutí je však výrazně 
menší než význam data jeho vydání. … Teprve vydání rozhodnutí má totiž účinky vně 
správního orgánu v tom smyslu, že jím je správní orgán dále zásadně vázán“. 
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Počínaje 14. 5. 2021 byl tak Ústav podle odvolatele vázán výší maximální ceny, která vyplývala 
z revize. Účastníci řízení pak byli s rozhodnutím v revizi seznámeni nejpozději dne 19. 5. 2021, 
kdy jim bylo doručeno veřejnou vyhláškou.  
 
Nerespektováním svého rozhodnutí v revizi postupoval Ústav z pohledu odvolatele v rozporu 
se zákonem, když v řízení předcházejícím napadenému rozhodnutí vycházel z vykonatelné 
ceny (zapsané ve SCAU) nehledě na skutečnost, že v revizi, jež napadenému rozhodnutí 
bezprostředně předcházela, dospěl k jiným závěrům. Odvolatel má za to, že v daném případě 
bylo zapotřebí za stanovenou maximální cenu považovat právě maximální cenu stanovenou 
na základě nadále platného, pravomocného, byť dosud nevykonatelného rozhodnutí v revizi.  
 
Řízení o žádosti o snížení maximální ceny považuje odvolatel za zjevně účelovou konstrukci 
držitele rozhodnutí o registraci, který se tímto snaží obcházet výsledky revize, a za tímto 
účelem využívá nezákonný postup Ústavu i právních mezer aktuální legislativní úpravy.  
 
Odvolatel také rozporuje postup Ústavu, který – dle odvolatele bezdůvodně – od zahájení 
řízení předpokládá, že rozhodnutí vydá až na konci zákonné lhůty. V tom vidí odvolatel rozpor 
s § 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 správního řádu, neboť správní orgán je povinen vyřizovat věci bez 
zbytečných průtahů a rozhodnutí vydat bez zbytečného odkladu.  
 
Závěrem odvolatel uvádí, že správně měl Ústav revizi, resp. maximální cenu stanovenou 
na základě rozhodnutí v revizi, v rámci řízení o snížení maximální ceny označit za předběžnou 
otázku ve smyslu § 57 správního řádu a předmětné správní řízení o snížení maximální ceny 
do doby jejího objasnění (tj. do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí, respektive 
vykonatelnosti v revizi) přerušit.   
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán je po prostudování spisu přesvědčen, že podání žádosti o změnu maximální 
ceny, jejímž jediným účelem by bylo faktické znemožnění promítnutí výsledků provedené 
revize na ceny či úhrady konkrétních přípravků umožněné v důsledku specifické úpravy 
vykonatelnosti rozhodnutí v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, je třeba posoudit jako 
potenciální zneužití práva. 
 
Problematikou institutu zneužití práva se v minulosti opakovaně zabývaly správní soudy, 
Ústavní soud, jakož i Soudní dvůr Evropské unie či Evropský soud pro lidská práva. Odvolací 
orgán zde upozorní na některé závěry dosavadní judikatury a popíše, jak se tyto závěry 
promítají na nyní projednávaný případ. 
 
K institutu zneužití práva se vyjádřil například Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 
10. 11. 2015, č. j. 1 Afs 56/2015 – 67, následovně: 
 
„Jakkoliv není zákaz zneužití práva výslovně v tuzemských právních předpisech 
zakotven, jde o právní princip, který plní funkci ‚záchranné brzdy‘ pro případ, 
že konkrétní pravidla by při svém ‚doslovném‘ uplatnění vedla k rozporu s materiální 
spravedlností, neboť jsou využívána v rozporu s podstatou daného práva (jeho 
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smyslem a účelem). Obdobnými principy jsou např. zákaz jednat v rozporu s dobrými mravy, 
ochrana dobré víry, ochrana poctivého obchodního styku, zákaz obcházení zákona (…). 
 
Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 6. 8. 2008, sp. zn. II. ÚS 2714/07, uvedl, že ‚ačkoliv 
finanční právo (zde konkrétně zákon o daních z příjmů a zákon o správě daní a poplatků) 
institut zneužití práva explicitně nevymezuje, neznamená to, že by v této oblasti 
ke zneužívání práva či jeho obcházení docházet nemohlo, resp. že by chování, 
jež vykazuje znaky zneužití práva, nemohlo být za takové označeno, a z toho 
vyvozovány adekvátní právní důsledky. V tomto duchu k problému také soudní praxe 
přistupuje.‘“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2012, č. j. 5 Afs 75/2011 – 57, stojí: 
 
„Institut zneužití práva povýtce nenachází v českém právním systému své explicitní 
vyjádření. To však neznamená, že by v těch oblastech práva, jež se nepřiklonily k jeho 
explicitnímu vyjádření, nebyly jeho ideje použitelné. Jinými slovy, to, že konkrétní norma 
pojem zneužití práva neužívá, neznamená, že by v této oblasti ke zneužívání práva či jeho 
obcházení docházet nemohlo, resp. že by chování, jež vykazuje znaky zneužití práva, 
nemohlo být za takové označeno, a vyvozovány odtud i adekvátní právní důsledky. 
 
(…) 
 
Koncept zneužití práva, jak se rozvinul v rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, 
vychází z obdobných předpokladů jako judikatura Soudního dvora, která na zákaz zneužívání 
práva pohlíží obdobným způsobem. Jak uvedl generální advokát Tesauro ve věci Kefalas 
a další, C-367/96, Recueil, s. I-2843 (…): ‚Každý právní řád, který se snaží dosáhnout 
minimální úrovně dokonalosti, musí obsahovat samoochraňující nástroje, aby zajistil, že práva, 
která přiznává, nejsou vykonávána způsobem, který je protiprávní, nadměrný nebo 
překroucený.‘“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ač institut zneužití práva není v zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění výslovně zakotven, jde o obecný právní princip, který je nutné brát v potaz i v řízení 
o stanovení či změně úhrad a maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely.   
 
Institutem zneužití práva se dále zabýval například rozsudek Krajského soudu v Hradci 
Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 18. 12. 2019, č. j. 52 A 91/2019-71: 
 
Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 2043/17 na téma zneužívajících způsobů podnikání 
a zneužívání práva uvedl následující: ‚Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat 
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, 
se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se 
tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto 
příkazem, musí mu ustoupit. Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.‘ 
V dané věci se jednalo o kritéria výkladu a použití norem práva soukromého, tato kritéria jsou 
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však přenositelně v obecné rovině, s přihlédnutím ke specifikům, využitelná i v oblasti 
veřejného práva, pokud mají dosah do subjektivních práv či povinností subjektů práva. K tomu 
je rovněž výrazem opět zákonného textu občanského zákoníku v § 8 teze, že zjevné zneužití 
práva nepožívá právní ochrany. Tato obecně přijímaná zásada (právní princip) opět není 
omezena toliko na oblast soukromého práva. O tom, že právní principy mají dosah jako 
prameny práva, není v právním řádu ČR pochyb. Uznal je tak již Ústavní soud v nálezu ze dne 
17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
 
K otázce zneužití veřejného práva se vyjádřil NSS v rozsudku čj. 1 Afs 107/2004-48. NSS zde 
označil institut zákazu zneužití subjektivních práv k ničím neodůvodněné újmě jiného 
či k ničím neodůvodněné újmě společnosti, takže i jejích členů za materiální korektiv 
formálního pojímání práva, prostřednictvím něhož se do právního řádu vnáší hledisko 
ekvity (spravedlnosti). Soud uvedl doslova: ‚Zároveň je zapotřebí zdůraznit, že zákaz 
zneužití práva představuje výjimku z pravidla; [...] nelze předem a obecně stanovit 
s matematickou přesností – ostatně právo není matematika –, kdy se zákazu zneužití – 
jakožto výjimky z pravidla – použije a kdy nikoliv. Vše záleží na okolnostech konkrétního 
případu a na soudcovském uvážení a rozmyslu. Stanovením přesných pravidel by 
se popřel smysl a samotná podstata institutu zákazu zneužití subjektivních práv; tento 
institut se musí vyznačovat jistou obsahovou pružností, aby mohl na nekonečné 
množství životních situací, na něž nemůže ve své obecnosti právní norma pamatovat.  
 
(…) Dále je nutné poukázat na to, že institut zneužití práva není ze strany Nejvyššího 
správního soudu aplikován pouze ve vztahu k hmotnému právu, ale i ve vztahu k procesnímu 
právu – srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, č. j. 1 As 121/2012–
22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2010, č. j. 8 As 22/2010–91. 
V posledně citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud nadto dovodil, že přijetí závěru 
o zneužívání práva je důvodem pro odklon od dosavadní rozhodovací praxe. 
 
Rovněž Ústavní soud se vyjádřil k otázce zneužití práva v nálezu ze dne 4. 6. 2014, 
sp. zn. IV. ÚS 3402/13, ve kterém uvedl: ‚Ústavní soud považuje za nutné zdůraznit, že právo 
musí být především nástrojem spravedlnosti, nikoliv nástrojem, který by mohl být v důsledku 
mechanické aplikace, bez ohledu na smysl a účel toho kterého zájmu chráněného 
příslušnou normou, zneužíván k dosažení výhod. Za zneužití práva je nutné považovat 
i jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které 
je v rozporu s ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku 
újmu či se na jeho úkor obohatit.‘“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Vhodné je zmínit též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2009, 
č. j. 8 Afs 56/2007 – 479: 
 
„Transformace soutěžitele z jedné právní formy do druhé, obzvláště při ekonomickém, 
personálním, nemateriálním i obsahovém pokračování v podobě stejné hospodářské entity 
(ovšem po právní stránce ve formě jiného právního subjektu), je úkonem legálním, právem 
povoleným, do nějž nelze nikterak zasahovat a proti němu nic namítat. Na druhou stranu, 
pokud je takové jednání vedeno účelovou snahou o vyhnutí se odpovědnosti, jedná se 
o zneužití práva. Úkon jdoucí proti veřejnému zájmu na poctivé hospodářské soutěži, 
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nemůže být právem aprobován. Na tomto místě je třeba zdůraznit význam stále živé zásady 
justiniánských kodifikací quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne per quod devenitur ad 
illud (cokoli je zakázáno, pak vše, čím by toho mohlo být dosaženo, je zakázáno také). Proto 
jednání, jehož cílem není dosažení účelu sledovaného zákonem o ochraně hospodářské 
soutěže, ale naopak je motivováno snahou vyhnout se negativním následkům jednání 
zakázaného, je zneužitím práva, kterému v právním státu nelze poskytovat právní 
ochranu (…)“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Odvolací orgán má za to, že v nyní projednávaném případě podal držitel rozhodnutí o registraci 
žádost v souladu se zákonem, jednalo se tedy o úkon zcela legální a právem povolený. 
Hlavním a jediným racionálně vysvětlitelným cílem tohoto úkonu však bylo dosažení 
neoprávněné výhody spočívající ve vyhnutí se snížení maximální ceny předmětného přípravku 
v důsledku proběhlé revize maximálních cen. 
 
Smyslem revize maximálních cen přípravků je pravidelně zhodnotit, zda stanovené maximální 
ceny nepřekračují omezení vytyčená zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V revizním 
správním řízení sp. zn. SUKLS254101/2020 Ústav shledal, že maximální ceny posuzovaných 
přípravků taková omezení překračují, a přistoupil k jejich snížení. Proti výsledku revizního 
správního řízení se přitom žádný z účastníků tohoto řízení neodvolal, a rozhodnutí tak nabylo 
dne 4. 6. 2021 právní moci. Zájem, aby maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely nepřekračovaly limity stanovené v § 39a zákona č. 48/1997 Sb., 
je přitom nedílnou součástí veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti hrazených 
služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému 
veřejného zdravotního pojištění. 
 
Snaha vyhnout se důsledkům revize maximálních ceny je tedy jednoznačně úkonem jdoucím 
proti veřejnému zájmu, jenž nemůže být právem aprobován.  
 
Dále, z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2017, 3 Af 29/2015 – 59, vyplývá 
následující:  
 
„(…) pro posouzení zneužití není určující úmysl, ale skutečnost, že daná činnost nemá 
objektivně žádné jiné vysvětlení než zajistit (…) zvýhodnění.“  
 
I zde vidí odvolací orgán souvislost s předmětným správním řízením. Podání žádosti držitelem 
rozhodnutí o registraci o snížení maximální ceny bezprostředně poté, co bylo vydáno 
rozhodnutí v revizi – kterým se maximální cena přípravku snižuje o podstatně více, než o jaké 
snížení zde žádá držitel – nelze dle odvolacího orgánu racionálně vyložit jinak než jako snahu 
držitele o opětovné dosažení vyšší maximální ceny léčivého přípravku, než jaká byla 
stanovena v souladu s § 39a zákona č. 48/1997 Sb. v revizi. 
 
Přiměřeně lze odkázat také na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 
25. 2. 2015, č. j. 10 Af 563/2012 – 157:  
 
„Jak již bylo konstatováno, výkonu práva, které je jeho zneužitím, nelze poskytnout 
ochranu. Pokud žalobce argumentuje tím, že v posuzovaném zdaňovacím období 
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zákonodárcem formulovaným podmínkám (…) dostál a postupoval zcela v souladu 
se smyslem a účelem zákona o daních z příjmů, a proto ke zneužití práva nemohlo dojít, 
z již výše uvedeného vyplývá, že taková argumentace je lichá. Pro zneužití práva 
v daňové oblasti je totiž typické, že formálně dochází k naplnění zákonných podmínek 
pro získání daňové výhody. Samotné zneužití pak v daném případě spočívalo v tom, 
že z pohledu realizace běžných obchodních činností byla uměle vytvořena situace, kdy mohly 
být uplatněny daňově uznatelné náklady v podobě úroků z úvěru, k čemuž by ale bez 
inscenace takové situace jinak nedošlo. 
 
(…) 
 
Jak již bylo několikrát uvedeno shora, naplnění dikce hmotněprávního předpisu může 
naplňovat podmínky zneužití práva, přičemž v daňové oblasti se tak typicky děje právě 
při pouhém formálním naplnění dikce zákona při navození umělé situace, která má vést 
k získání daňové výhody.“ 
 
Z rozsudku tedy mj. plyne, že skutečnost, že žadatel při podání žádosti formálně naplní 
podmínky stanovené zákonem, neznamená, že žádost nemůže být zneužitím práva. 
 
Problematikou identifikace zneužití práva se s odkazem na právo Evropské unie zabýval 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. 11. 2015, č. j. 1 Afs 56/2015 - 67: 
 
„Soudní dvůr EU v rozsudku ze dne 14. 12. 2000 ve věci C-110/99 Emsland-Stärke, poprvé 
uvedl dvoustupňový test pro posouzení, zda došlo ke zneužití práva. Ten spočívá 
v hodnocení dvou podmínek – objektivních a subjektivních. Objektivní kritérium zneužití 
práva vyžaduje prokázání skutečnosti, že i přes formální splnění podmínek daných unijním 
právem nedošlo díky kombinaci objektivních okolností k dosažení cíle těchto norem; 
subjektivní prvek se hodnotí jako záměr získat výhodu z unijních norem umělým 
vytvořením podmínek pro její dosažení.“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Odvolací orgán má za to, že právě k takovému umělému navození situace (podání žádosti 
o snížení maximální ceny po vydání rozhodnutí v revizi, avšak přede dnem jeho předběžné 
vykonatelnosti a před nabytím právní moci) ze strany držitele došlo. Byly tak sice formálně 
splněny veškeré požadavky zákona na snížení maximální ceny předmětného přípravku 
o 0,01 Kč, to však pouze za účelem nahrazení revidované maximální ceny cenou jinou, 
prakticky totožnou s maximální cenou původní, nezrevidovanou. 
 
Odvolací orgán tedy shrnuje, že podání žádosti držitele rozhodnutí o registraci o snížení 
maximální ceny přípravku o 0,01 Kč bezprostředně po vydání rozhodnutí v revizi, kterým 
se jinak výrazně snižuje maximální cena téhož přípravku, nemůže požívat právní ochrany, 
neboť jde o úkon jdoucí jednak proti veřejnému zájmu, jednak proti smyslu zákona 
č. 48/1997 Sb., který mj. stanoví, že maximální ceny se mají v určitém časovém období 
revidovat tak, aby nepřekračovaly omezení stanovená tímto zákonem. 
 
Z pohledu odvolacího orgánu není rozumných pochyb o tom, že podání žádosti žadatele 
o snížení maximální ceny předmětného přípravku o 0,01 Kč sledovalo jediný cíl – zabránit 



 

 

Str. 10 z 11 

 

revidované maximální ceně stát se platnou (a potažmo rozhodnou i pro další léčivé přípravky), 
a potenciálně tak dosáhnout vyššího zisku na úkor nejen systému veřejného zdravotního 
pojištění, nýbrž i jednotlivých pacientů (neboť při vyšší maximální ceně reálně hrozí vyšší 
doplatky). Dle názoru odvolacího orgánu jsou v tomto jednání naplněny znaky zneužití práva, 
jak jej chápou české i evropské soudy – takové jednání proto nelze aprobovat. 
 
Co se důsledků identifikovaného zneužití práva týče, lze v tomto ohledu odkázat 
např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2016, č. j. 1 As 157/2015 – 40, 
podle něhož „Účinkem závěru o zneužití práva je shledání tohoto úkonu (zde zvolení 
zmocněnce) absolutně neplatným“. Tentýž soud dospěl v rozsudku č. j. 1 As 27/2011 – 81 
k závěru, že „Jednání směřující ke zneužití práva musí být dostatečně prokázáno. V takovém 
případě pak rozhodující subjekt nemusí poskytnout právnímu jednání účastníka řízení ochranu 
– nepřizná mu účinky [,] (…) [v]ždy však bude nezbytné vycházet z individuálních okolností 
každého jednotlivého případu“. 
 
Publikace Pomahač, R. a kol. Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe). Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2013, k tomu na straně 66 uvádí, že zneužití práva je „jednání 
právně zakázané, jehož důsledkem může být negování subjektivního procesního práva, které 
bylo zneužito – správní orgán např. nepřizná účinky danému úkonu, resp. k němu nepřihlédne, 
nevyhoví žádosti, neprovede navrhované důkazy apod.“. 
 
Odvolací orgán má se zřetelem k výše uvedenému za to, že žádosti o snížení stanovení ceny 
naplňující znaky zneužití práva nemělo být vyhověno (případně takové žádosti neměly být 
přiznány právní účinky či k ní nemělo být přihlíženo). Vydání napadeného rozhodnutí, jímž bylo 
žádosti o snížení maximální ceny předmětného přípravku vyhověno, a které tak de facto 
aprobovalo výše identifikované zneužití práva, nelze posvětit. Jelikož rozhodnutí o snížení 
maximální ceny nemělo být, vzhledem k výše uvedenému, v předmětném správním řízení 
vydáno, odvolací orgán – s přihlédnutím k individuálním okolnostem nyní projednávaného 
případu, jakož i s ohledem na zásadu rychlosti a ekonomie správního řízení – rozhodl tak, že 
napadené rozhodnutí pro nezákonnost ruší a předmětné správní řízení zastavuje. 
 
V souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Odvolací orgán není vázán důvody 
odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. 
V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá“. Odvolací 
orgán se tedy nebude zabývat odvolacími argumenty odvolatele. 
  

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