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R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, 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, 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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 NOVO NORDISK A/S, 
se sídlem Novo Alle 1, DK 2880 Bagsvaerd, Dánské království, ev. č.: 24256790 
zastoupena: Mgr. Pavel Holík, trvalým pobytem Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem 
 

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 8. 8. 2019, 
č. j. sukl213323/2019, sp. zn. SUKLS189818/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění 
léčivých přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0238532 ESPEROCT 500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML 
ISP+NAST+ADAPT 

0238533 ESPEROCT 1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML 
ISP+NAST+ADAPT 

0238534 ESPEROCT 1500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML 
ISP+NAST+ADAPT 

0238535 ESPEROCT 2000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML 
ISP+NAST+ADAPT 

0238536 ESPEROCT 3000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML 
ISP+NAST+ADAPT 

(dále jen „předmětné přípravky“ nebo „přípravky ESPEROCT“) 

 

t a k t o: 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí se potvrzuje.  
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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 12. 7. 2019 obdržel Ústav žádost o stanovení výše a podmínek úhrady ze zdravotního 
pojištění předmětných léčivých přípravků (dále také jen „žádost“), podanou účastníkem 
řízení, společností NOVO NORDISK A/S, se sídlem Novo Alle 1, DK 2880 Bagsvaerd, 
Dánské království, ev. č.: 24256790, zastoupeným Mgr. Pavlem Holíkem, trvale bytem 
Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem (dále také jen „žadatel“). Tím bylo zahájeno 
správní řízení vedené pod sp. zn. SUKLS189818/2019 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném 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 „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), dne 
8. 8. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název:   doplněk názvu: 
0238532 ESPEROCT  500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+NAST+ADAPT 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivých látek koagulační faktor VIII (ATC B02BD02) 
a koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (ATC B02BD06) 
určených primárně k léčbě hemofilie A, 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje tomuto léčivému přípravku úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 4717,61 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 
a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 a ustanovení § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) mu 
stanovuje tyto podmínky úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
AE/HEM 
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P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII  
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 
 
2. léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název:   doplněk názvu: 
0238533 ESPEROCT  1000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+NAST+ADAPT 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivých látek koagulační faktor VIII (ATC B02BD02) 
a koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (ATC B02BD06) 
určených primárně k léčbě hemofilie A, 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje tomuto léčivému přípravku úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 9435,21 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 
a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 a ustanovení § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu stanovuje tyto podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII  
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 
 
3. léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název:   doplněk názvu: 
0238534 ESPEROCT  1500IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+NAST+ADAPT 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivých látek koagulační faktor VIII (ATC B02BD02) 
a koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (ATC B02BD06) 
určených primárně k léčbě hemofilie A, 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje tomuto léčivému přípravku úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 14152,82 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 
a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 a ustanovení § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu stanovuje tyto podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII  
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 
 
4. léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název:   doplněk názvu: 
0238535 ESPEROCT  2000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+NAST+ADAPT 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivých látek koagulační faktor VIII (ATC B02BD02) 
a koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (ATC B02BD06) 
určených primárně k léčbě hemofilie A, 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje tomuto léčivému přípravku úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 18870,42 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 
a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) 
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a odst. 2 a ustanovení § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu stanovuje tyto podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII  
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 
 
5. léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název:   doplněk názvu: 
0238536 ESPEROCT  3000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML ISP+NAST+ADAPT 
 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivých látek koagulační faktor VIII (ATC B02BD02) 
a koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (ATC B02BD06) 
určených primárně k léčbě hemofilie A, 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje tomuto léčivému přípravku úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 28305,63 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 
a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 a ustanovení § 36 odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mu stanovuje tyto podmínky 
úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII  
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek).“ 
 
 
 



 

 

Str. 7 z 14 

 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 28. 8. 2019 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 brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel úvodem upozorňuje, že dne 29. 7. 2019 zaslal Ústavu nesouhlasné vyjádření 
ke stanovení výše a podmínek předmětných přípravků, pro něž držitel rozhodnutí o registraci 
žádal stanovení úhrady postupem dle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolatel 
nesouhlasil se stanovenou výší úhrady, vycházející z chybně stanovené výše obvyklé denní 
terapeutické dávky (dále jen „ODTD“). Ke stanovené ODTD zaslal odvolatel Ústavu 
připomínky. Ústav připomínky vypořádal tvrzením, že ve správním řízení vedeném dle § 39g 
odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se posuzuje pouze podobnost hodnoceného přípravku 
s přípravkem vzorovým. Hodnocený přípravek pak pouze „přebírá“ společně s výší 
maximální ceny (resp. úhrady) vzorového přípravku i další parametry, jakými jsou výše 
ODTD, zařazení do referenční skupiny apod. Ústav zároveň vyjádřil přesvědčení, 
že podmínky aplikace § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. byly v daném případě splněny. 
 
Odvolatel s vypořádáním Ústavu nesouhlasí. Připomíná, že proti rozhodnutím ze správních 
řízení o stanovení výše a podmínek úhrady přípravků s faktorem VIII s prodlouženým 
účinkem podával odvolání z důvodu nesprávně stanovené ODTD. Dle odvolatele se měl 
Ústav zabývat námitkami, jež odvolatel v těchto řízeních učinil. Ústav se však námitkám 
nevěnoval – ve vypořádání pouze uvedl, že „Vzorovými léčivými přípravky v předmětném 
správním řízení jsou léčivé přípravky ELOCTA, výše a podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění byly vzorovým přípravkům stanoveny ve správním řízení vedeném pod 
sp. zn. SUKLS127129/2016, kde bylo rozhodnutí vydáno dne 18. 10. 2018 a nabylo právní 
moci dne 8. 11. 2018“ a že „(…) v předmětném správním řízení vedeném postupem podle 
ustanovení § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pod sp. zn. SUKLS189818/2019 ve věci stanovení výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků ESPEROCT není možné uplatňovat námitky proti závěrům Ústavu učiněným 
ve správním řízení ve věci stanovení výše a podmínek vzorových léčivých 
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přípravků ELOCTA či léčivých přípravků ADYNOVI, které nejsou předmětem tohoto 
správního řízení“. 
 
Odvolatel nicméně upozorňuje, že zaslané námitky jsou zásadní pro stanovení výše úhrady. 
Dle odvolatele je Ústavu známo z jeho úřední činnosti, že ve správních řízeních o stanovení 
maximální ceny a výše a podmínek úhrady přípravků s obsahem faktoru VIII s prodlouženým 
účinkem zasílal odvolatel tytéž námitky a odkazoval na podklady, jež Ústav sám do spisů 
zakládal. Ústavu jsou tudíž známy podklady použité pro stanovení ODTD, jakož i výhrady 
zdravotních pojišťoven. Odvolatel je proto toho názoru, že se Ústav námitkami ke stanovení 
úhrady zabývat měl. 
 
Odvolatel pokládá odmítnutí argumentů, jež rozporují postup Ústavu při stanovení úhrady, 
za zcela nesprávné a rozporné se správním řádem. Odvolatel v této souvislosti cituje § 51 
odst. 1 správního řádu: „K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou 
vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními 
předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.“ 
Odvolatel upozorňuje, že ačkoli měl Ústav důkazy ze své úřední činnosti k dispozici, 
ve vypořádání připomínky k nezohlednění námitek se k důkazům o výši ODTD nevyjádřil. 
 
Odvolatel trvá na tom, že i v případě postupu dle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. musí 
Ústav zkoumat celou šíři dostupných důkazů – nelze odmítnout připomínky související 
s namítanou skutečností, jež je zcela zásadní pro stanovení výše úhrady. 
 
V souvislosti s výše uvedeným odvolatel i zde opakuje své připomínky ke stanovení ODTD 
u rurioctocogu alfa pegolu (pegylovaný rekombinantní lidský koagulační faktor VIII). Ačkoli 
výše ODTD nebyla v předmětném správním řízení stanovena, dle odvolatele má tato otázka 
zásadní význam pro výši stanovované úhrady. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav za klíčový důkaz pro stanovení ODTD rurioctocogu alfa 
pegolu (pegylovaný rekombinantní lidský koagulační faktor VIII) označil ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS265370/2018 metaanalýzu Iorio et al., 2017. Šlo o studii, v níž byly uvedeny 
procentuální změny dávek používaných rekombinantních faktorů VIII ve srovnání se změnou 
dávky rFVIIIFc. Ústav dle odvolatele na základě přepočtu podle váženého průměru rFVIII 
ze stejného zdroje, tedy z metaanalýzy Iorio et al., 2017, dospěl k závěru, že „na základě 
průměrné vážené denní dávky EHCL z podkladových studií lze stanovit ODTD léčivých 
přípravků s obsahem koagulačního faktoru VIII s prodlouženým účinkem pomocí výše 
spočteného koeficientu 1,25 (poměr mezi skutečnou spotřebou standardních FVIII, 
tj. 1251,0739 IU dle klinických studií zahrnutých do metaanalýzy Iorio et al., vs. ODTD 
standardních FVIII stanovenou Ústavem v první hloubkové revizi, tj. 1000,00 IU) na cca 
700,0000 IU (881,4606/1,25)“. 
 
Odvolatel upozorňuje, že v předmětném správním řízení Ústav coby ODTD toliko uvedl výši 
700 IU, aniž by se blíže zabýval odůvodněním. 
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Odvolatel ve světle výše uvedeného trvá na svých dříve zaslaných připomínkách. Podle 
odvolatele vycházel Ústav při stanovení ODTD pokaždé ze stejného podkladu a pokaždé 
dospěl k odlišnému výsledku. Interpretaci téhož důkazu odlišným způsobem však Ústav 
řádně neodůvodnil. Odvolatel v této souvislosti předkládá šest připomínek: 
 

 ODTD v hloubkové revizi pro faktory VIII byla stanovena ve výši 1 000 IU. 
V probíhajícím správním řízení Ústav neodůvodnil jinou výši pro klinickou praxi 
v České republice. 
 

 Dávka rFVIII podávaná ve studiích z metaanalýzy, na níž Ústav odkazuje, není 
relevantní pro Českou republiku. 

 
 Je důležité zjistit, jak se mění frekvence dávkování, neboť to, jak Ústav v hodnocení 

uvádí, představuje hlavní rozdíl mezi již hrazenými FVIII a předmětnými přípravky. 
Není tedy rozhodné, jak byly faktory VIII v metaanalýze dávkovány, ale jak se dávka, 
resp. frekvence podávání, změnila. Poměr, který Ústav odvodil, je tak irelevantní, 
protože nesrovnáváme nominální rozdíl mezi dávkou podávanou ve studii a v České 
republice – podstatné je zjistit změnu dávkování po přechodu na rFVIIIFc. 

 
 Tvrzení o snížení dávky o 30% Ústav uvádí na základě nedostatečně zhodnocených 

důkazů. 
 

 Stanovení ODTD Ústav mj. opírá o výpočet koeficientu, ale také o data o dávkování 
z klinické praxe. Při stanovení výše ODTD přitom Ústav sám uvedl report 
Keepanasseril A. et al. (klinická data z Kanady) se snížením dávky o 19 %, tedy 
nikoliv o předpokládaných 30 %. Ústav dále uvedl analýzu Buckley BC et al., již pro 
stanovení frekvence a dávky nepoužil. Berntorp E. et al. modeloval dávkování podle 
farmakokinetického modelu, nejedná se tedy o výsledky z klinické praxe. Totéž pak 
platí i pro studii Powel JS et al. Z klinické praxe jsou dle odvolatele numerické 
výsledky o změně dávkování pouze u první citované studie. 

 
 Z údajů v registru vedeného v České republice vyplývá, že pro hemofilii A je v České 

republice léčeno 602 pacientů celkem, z toho 200 dětí. U 30 % předpokládaných 
pacientů lze očekávat zvýšení dávkování, neboť u dětí je vyšší spotřeba podávaných 
FVIII. Otázkou dávkování u dětí se Ústav vůbec nezabýval a poměr dospělých 
a dětských pacientů s jinými potřebami dávkování vůbec nediskutoval. 

 
Odvolatel dále upozorňuje, že Ústav při hodnocení předmětných přípravků vycházel 
z předchozího hodnocení přípravku ELOCTA, což je rovněž faktor VIII s prodlouženým 
účinkem. Odvolatel v tomto kontextu cituje ze souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) 
ESPEROCT pasáž o dávkování a dobírá se závěru, že není možné posoudit, zda má mít 
přípravek ESPEROCT stanovenu ODTD právě ve výši 700 IU. Ústav se totiž v hodnocení 
vůbec nezabýval požadovanou hladinou faktoru VIII. Navíc je dávkování závislé 
na závažnosti krvácení a individuální potřebě jednotlivých pacientů, což v hodnocení rovněž 
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není uvedeno. Jelikož Ústav tato kritéria vůbec nehodnotil, nelze postavit najisto, zda je 
ODTD ve výši 700 IU správná hodnota, potažmo zda je úhrada stanovená na základě 
ODTD 700 IU správná. 
 
Odvolatel dále uvádí, že již v předchozích řízeních o stanovení výše a podmínek úhrady 
přípravků s obsahem faktoru VIII s prodlouženým účinkem Ústav sám připustil možnou 
nejednotnost dávkování obou faktorů VIII s prodlouženým účinkem. Dle odvolatele je 
v konkrétním případě dávkování zjevně ještě komplikovanější než v předchozích případech. 
Přesto Ústav bez dalšího posuzování stanovil úhradu podle zvoleného vzorového přípravku, 
aniž by řádně zkoumal skutečnou klinickou totožnost účinnosti obou přípravků (vzorového 
a posuzovaného). 
 
Odvolatel připomíná, že si Ústav vyžádal stanovisko České hematologické společnosti, 
ve kterém tato společnost uvedla, že je třeba o cca 30% nižší celková týdenní dávka. 
Odborná společnost v této souvislosti odkázala na podklady ve spise, nenavrhla doplnit další 
zdroje a souhlasila se stanovením 700 IU jakožto ODTD pro všechny přípravky s označením 
EHLC FVIII (tedy i přípravky ESPEROCT). V bodě 2 svého stanoviska odborná společnost 
dále uvedla, že přípravky se neliší o více než 10 % a poločas se obecně pohybuje kolem 
1,5násobku poločasu standardních FVIII. Toto stanovisko se však odvolateli jeví velmi 
nekonkrétním – jak vyplývá z podkladů ve spise, bez hodnocení reálného použití v klinické 
praxi jej nelze zobecnit. 
 
Odvolatel z výše popsaných důvodů trvá na svém přesvědčení, že Ústav přistoupil 
ke stanovení ODTD nesprávně – neprokázal, že snížení dávkování je 30 % ve prospěch 
posuzované intervence. Svá tvrzení Ústav opřel o matematické modelace a odhad odborné 
společnosti, nevzal však v úvahu data z klinické praxe. Předpoklad, že by dávka mohla být 
snížena o 30 %, nebyl na datech z klinické praxe prokázán. Naopak důkaz z klinické praxe 
dle dat z registru nebyl řádně vyhodnocen. Ústav kladl v hodnocení větší důraz na vyjádření 
odborné společnosti, důkaz v podobě registru naopak nevzal při stanovení ODTD v úvahu. 
V neposlední řadě Ústav neuvažoval ani rozdílné dávkování u dětí a dospělých. 
 
Odvolatel si stojí za názorem, že nelze mít za prokázané, že ODTD u předmětných přípravků 
skutečně odpovídá dávce 700 IU. Tato hodnota je z pohledu odvolatele hypotetická, 
založená na modelacích, a neodpovídá předloženým důkazům ze studií ani důkazům 
z klinické praxe ze zemí, kde jsou data o podávání rFVIIIFc. Hodnota dokonce neodpovídá 
ani SPC předmětných přípravků. Odvolatel upozorňuje, že Ústav má podle zákona stanovit 
ODTD na základě všech doložených relevantních důkazů, nejlépe z klinické praxe. Nestačí 
tedy vzít v úvahu předpoklad, očekávanou přibližnou hodnotu nebo farmakokinetický model, 
nýbrž je nezbytné zjistit, jaká je skutečná dávka v klinické praxi. 
 
Odvolatel nadále trvá na tom, že z dostupných podkladů ani z hodnocení provedených 
Ústavem jednoznačně nevyplývá prodloužení intervalu mezi podáváním jednotlivých dávek 
předmětných přípravků v klinické praxi v České republice, jak soudí Ústav. Stanovením 
ODTD ve výši 700 IU dle názoru odvolatele dochází k navýšení úhrady. 
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Odvolatel má za to, že jelikož nebyla řádně prokázána ekvipotence dávkování rFVIII 
a rFVIIIFc, nelze mít uvedený dopad do rozpočtu a výsledek nákladové efektivity 
za prokázaný. Navíc, při možnosti přechodu pacientů z dosavadních rFVIII na předmětné 
přípravky lze při nesprávně stanovené ODTD očekávat vyšší dopad na rozpočet, než jaký 
uvádí Ústav. 
 
Odvolatel závěrem poukazuje na stanovené podmínky úhrady předmětných léčivých 
přípravků:  
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII 
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 
 
Odvolatel z podmínek úhrady dovozuje, že použití předmětných přípravků je umožněno 
pacientům s jakýmkoli deficitem faktoru VIII a rovněž pro pacienty s nízkým titrem protilátek, 
což odvolatel pokládá za dvě zásadní okolnosti vedoucí k navýšení dopadu na rozpočet, jež 
Ústav řádně nezkoumal. Dle odvolatele se měl Ústav při stanovování podmínek úhrady 
věnovat také nákladům čerpaným ze zdravotního pojištění, jak stanoví § 15 odst. 6 zákona 
č. 48/1997 Sb., což však neučinil. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí vztah mezi předmětnými přípravky ESPEROCT 
a nepředmětnými přípravky ELOCTA. 
 
Ústav považuje předmětné přípravky ESPEROCT za podobné k nepředmětným přípravkům 
ELOCTA (jinde též jako „vzorové přípravky ELOCTA“) – tato okolnost je zřejmá například 
ze strany 7 napadeného rozhodnutí. V souladu s větou první § 39b odst. 4 zákona 
č. 48/1997 Sb. platí, že „Podobným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí léčivý 
přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou nebo obdobnou 
lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky 
zaměnitelný“. 
 
Posouzení předmětných přípravků ESPEROCT jako podobných k vzorovým přípravkům 
ELOCTA je doloženo podkladem „PODOBNY_PRIPRAVEK_ZHODNOCENI_SUKLS189818 
_2019.pdf“, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 19. 7. 2019 pod 
č. j. sukl195771/2019 a který je uveden v seznamu podkladů pro vydání napadeného 
rozhodnutí na straně 7 napadeného rozhodnutí (dále jen jako „podklad k podobnosti“). 
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Z podkladu k podobnosti je dále zjevné, že předmětné přípravky nepodléhají regulaci 
maximální cenou výrobce či že Ústav nepovažuje předmětné přípravky ESPEROCT 
za tzv. první podobné přípravky ve smyslu věty třetí § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., 
dle které platí, že „Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, 
pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako 
první v pořadí“. Sám odvolatel ve svém odvolání netvrdí ničeho o tom, že by Ústav 
k předmětným přípravkům identifikoval nesprávné vzorové přípravky, pročež by nebylo 
možno předmětné přípravky ESPEROCT považovat za podobné k vzorovým přípravkům 
ELOCTA, a to ve vztahu k výše uvedené zákonné definici podobných přípravků. Odvolací 
orgán bez dalšího neshledal v postupu Ústavu při identifikaci vzorových přípravků 
žádné vady, které by měly za následek nesprávnost či nezákonnost postupu Ústavu 
či napadeného rozhodnutí. 
 
Z podkladu k podobnosti lze seznat, jaké měly Ústavem identifikované vzorové přípravky 
platné výše a podmínky úhrady. Z podkladu k podobnosti je rovněž zjevné, že Ústav převzal 
údaje o výších a podmínkách úhrady přípravků ze seznamu SCAU190701 (označení pro 
veřejný seznam cen a úhrad ve smyslu § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), konkrétně 
platného a účinného od 1. 7. 2019. Pouze pro úplnost odvolací orgán dodává, že tento 
seznam lze konkrétně dohledat z internetové adresy https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-
uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2019. Odvolatel přitom ve svém odvolání netvrdí ničeho o tom, že by 
snad Ústav chyboval při identifikací výší a podmínek úhrady vzorových přípravků. Odvolací 
orgán bez dalšího neshledal v postupu Ústavu při identifikaci výší a podmínek úhrady 
vzorových přípravků žádné vady, které by měly za následek nesprávnost či 
nezákonnost postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí. 
 
Z výroků napadeného rozhodnutí lze pak seznat, že Ústav stanovil předmětným přípravkům 
stejné výše a podmínky úhrady, jaké předtím identifikoval v rámci podkladu k podobnosti 
u jejich vzorových přípravků. Odvolatel ve svém odvolání netvrdí ničeho o tom, že by snad 
Ústav stanovil předmětným přípravkům jiné výše a podmínky úhrady, než jimiž disponují 
jejich vzorové přípravky. Odvolací orgán má bez dalšího výše a podmínky úhrady 
předmětných přípravků stanovené v napadeném rozhodnutí za identické s platnými 
výšemi a podmínkami úhrady jejich vzorových přípravků. 
 
Po ozřejmení vztahu mezi předmětnými přípravky ESPEROCT a nepředmětnými přípravky 
ELOCTA již odvolací orgán přistoupí k věcnému vypořádání námitek odvolatele. 
 
Odvolací orgán se ztotožňuje s Ústavem v závěru, že podstatou zkrácených řízení dle § 39g 
odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. je toliko zhodnocení, zda jsou posuzované přípravky 
podobnými – ve smyslu § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. – k tzv. přípravkům vzorovým, 
potažmo zda jsou v konkrétním případě naplněna kritéria § 39a odst. 4 a 5, resp. § 39b 
odst. 5 a 6 zákona č. 48/1997 Sb., jež použití § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. podmiňují. 
 

https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2019
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-7-2019
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Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že dle informací uvedených v podkladu k podobnosti 
nepodléhají předmětné (ani vzorové) přípravky regulaci maximální cenou výrobce a ani se 
u nich nejedná o tzv. první podobné přípravky. Naplnění kritérií § 39a odst. 4 a 5, respektive 
§ 39b odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. se tedy v případě předmětných přípravků neposuzuje. 
 
Jak Ústav ozřejmil na straně 6 a násl. napadeného rozhodnutí, v případě, kdy není 
požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady 
léčivého přípravku, kterému je léčivý přípravek podobný, Ústav v souladu s § 39b odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. stanoví výši a podmínky úhrady posuzovaného podobného přípravku 
podle výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný přípravek 
podobný. Postavení podobného přípravku je v takovém případě v zásadě obdobné jako 
postavení vzorového léčivého přípravku, aniž by bylo zapotřebí provádět jeho bližší 
posuzování ve smyslu § 39b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jelikož předmětné přípravky (s přihlédnutím k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady) 
splňují kritéria § 39b odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. – což ostatně odvolatel nečiní nikterak 
sporným – Ústav postupoval správně, pakliže předmětným přípravkům, za předpokladu jejich 
podobnosti k přípravkům vzorovým, stanovil výši a podmínky úhrady na základě 
§ 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. Platné právní předpisy Ústavu neukládají, aby 
v takovém případě blíže přezkoumával jiné okolnosti (například ODTD). 
 
O výši a podmínkách úhrady vzorových přípravků ELOCTA bylo rozhodnuto dne 
18. 10. 2018 ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS127129/2016, kde rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 8. 11. 2018. Odvolací orgán v souladu s výše uvedeným upozorňuje, 
že předmětem tohoto odvolacího řízení není přezkum správního řízení 
sp. zn. SUKLS127129/2016, resp. rozhodnutí v něm vydaném. Námitky směřující proti 
závěrům, ke kterým Ústav dospěl v rámci řízení sp. zn. SUKLS127129/2016, zde proto 
odvolací orgán shledává prima facie nepřípustnými. Sám Ústav je přitom svým 
pravomocným rozhodnutím vydaným ve správním řízení sp. zn. SUKLS127129/2016 nadále 
vázán (srov. § 73 odst. 2 větu první správního řádu). Měl-li odvolatel výhrady k závěrům, 
k nimž Ústav dospěl v rámci řízení sp. zn. SUKLS127129/2016, nic mu nebránilo brojit proti 
nim odvoláním právě v řízení sp. zn. SUKLS127129/2016. 
 
Žádné z konkrétních důkazů, proti nimž odvolatel v odvolání brojí, nebyly provedeny 
v předmětném správním řízení, a jako takové ani stricto sensu neslouží jako podklady 
pro vydání napadeného rozhodnutí. Sám odvolatel přitom nenavrhl provedení žádných 
důkazů, jež by prokazovaly odlišnost předmětných přípravků od přípravků ELOCTA 
(např. v otázce jejich v zásadě terapeutické zaměnitelnosti s předmětnými přípravky). 
Ústavu, s ohledem na uvedené, nic nebránilo vycházet z postavení přípravků ELOCTA, jimž 
jsou předmětné přípravky podobné. 
 
Lze pro úplnost dodat, že figurují-li již v systému úhrad přípravky ELOCTA, nejeví se 
odvolacímu orgánu účelným bránit vstupu do systému úhrad (či takový vstup ztěžovat) 
dalším přípravkům, jež jsou přípravkům ELOCTA podobné. Na okraj lze také poznamenat, 
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že zkrácené řízení podle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. by postrádalo valný smysl, 
pakliže by v něm bylo možno brojit i proti závěrům, ke kterým Ústav dospěl v řízení 
o vzorovém přípravku. Účelem řízení dle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. je umožnění 
rychlého vstupu podobného přípravku do systému úhrad, aniž by bylo třeba provádět 
komplexní hodnocení nákladové efektivity, dopadu na rozpočet veřejného zdravotního 
pojištění apod. 
 
Na druhou stranu, uvedené samozřejmě neznamená, že se proti rozhodnutí (či proti fikci 
rozhodnutí) vydanému v řízení vedeném dle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. nelze 
bránit odvoláním, nebo že by snad v průběhu takového řízení nebylo možné vznášet žádné 
námitky a činit v něm žádné návrhy. Vzhledem k charakteru tohoto typu správního řízení se 
však okruh racionálních námitek a návrhů jeví vskutku omezeným (je např. výrazně užší, 
než jaký si lze představit v rámci hloubkové revizi systému úhrad, vedené v souladu s § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Jelikož jsou předmětné přípravky podobné přípravkům ELOCTA ve smyslu § 39b odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb. a zároveň byla naplněna kritéria stanovená v § 39g odst. 9 téhož 
zákona, Ústav postupoval správně, pakliže blíže nepřezkoumával závěry, k nimž dospěl 
v rámci řízení o přípravcích ELOCTA. Odvolací orgán v tomto světle neshledal vady, jež by 
působily nezákonnost či nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo předmětného správního 
řízení. 
 
Námitku odvolatele shledává odvolací orgán 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. Zdenka Pešková 
zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických 

prostředků a cenové a úhradové regulace 
podepsáno elektronicky 
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