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Č. j.: MZDR 10171/2020-2/OLZP 

Zn.: L20/2020 
K sp. zn.: SUKLS273632/2017 

*MZDRX01CSAEH* 
MZDRX01CSAEH 

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), 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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 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., 
se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, ev. č.: 142248997,  
zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 
5, IČO: 48094099 

 Mylan Ireland Limited, 
se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
ev. č.: 499501,  
zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 
6, IČO: 03481778 

 Janssen-Cilag International N.V., 
se sídlem Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgické království, ev. č.: 461607459, 
zastoupena: Janssen-Cilag s.r.o., sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 Jinonice, 
IČO: 27146928 

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

 Abdi Farma, Unipessoal Lda., 
se sídlem Quinta da Fonte, Rua dos Malhoes, 2770-071 Edificio D. Pedro I, Paco de Arcos, 
Portugalská republika, ev. č.: 509488498,  
zastoupena: Akacia Group s.r.o., sídlem Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 
5, IČO: 27576221 

 

r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, se sídlem 12 
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, ev. č. 41197518, zastoupené 
GlaxoSmithKline, s.r.o., sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 
4, IČO: 48114057 (dále jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 
8. 1. 2020, č. j. sukl5956/2020, sp. zn. SUKLS273632/2017 (dále také jen „napadené 
rozhodnutí“), vydanému v rámci revize ve společném správním řízení o změně 
výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými 
přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 14/2 – specifická léčiva k terapii plicní 
arteriální hypertenze (PAH), p. o., tj.: 
 
Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0190900 BOSENTAN ABDI 125MG TBL FLM 56 

0190898 BOSENTAN ABDI 62,5MG TBL FLM 56 
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0242477 BOSENTAN ACCORD 125MG TBL FLM 56 I 

0235178 BOSENTAN MYLAN 125MG TBL FLM 56 

0194248 STAYVEER 125MG TBL FLM 56 

0029423 VOLIBRIS 5MG TBL FLM 30X1 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o:  

 

I .  Podle § 90 odst. 4 ve spojení s §  66 odst.  2 správního řádu se výroky 
č. 3 a 5 napadeného rozhodnutí ruší a  řízení se v  tomto rozsahu 
zastavuje.  

I I .  Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamít á  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. 
 
Dne 12. 11. 2017 zahájil Ústav z moci úřední v rámci 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.“) pod 
sp. zn. SUKLS273632/2017 správní řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 14/2 - specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), 
p. o. (dále také jen „referenční skupina 14/2“ a „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 8. 1. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. 
a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), pro skupinu léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny 
č. 14/2 Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p. o., základní úhradu 
ve výši 440,7124 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). 
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Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, 
tj. k výrokům č. 2-7, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0190900 BOSENTAN ABDI  125MG TBL FLM 56 
  
do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. 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) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 12 339,95 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 
2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny: 
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA 
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími všechny formy systémové 
sklerodermie. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
3. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0190898 BOSENTAN ABDI  62,5MG TBL FLM 56 
  
do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 6 169,97 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
b), § 34 odst. 2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny: 
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA 
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími všechny formy systémové 
sklerodermie. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
4. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0242477 BOSENTAN ACCORD  125MG TBL FLM 56 I 
  
do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 12 339,95 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
b), § 34 odst. 2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny: 
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA 
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími všechny formy systémové 
sklerodermie. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
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Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0204925 BOSENTAN ACCORD  125MG TBL FLM 56 I 

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

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0235178 BOSENTAN MYLAN  125MG TBL FLM 56 

  
do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 12 339,95 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
b), § 34 odst. 2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny: 
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA 
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími všechny formy systémové 
sklerodermie. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0196541 BOSENTAN MYLAN  125MG TBL FLM 56 

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

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0194248 STAYVEER 125MG TBL FLM 56 
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do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 12 339,95 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
b), § 34 odst. 2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem bosentanu jsou hrazeny: 
a) k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA 
b) k prevenci vzniku nových ulcerací u pacientů s mnohočetnými aktivními digitálními 
ulceracemi (minimálně 3 vředy na počátku léčby) provázejícími všechny formy systémové 
sklerodermie. Léčba bosentanem je ukončena v případě, že po čtyřech měsících léčby 
dochází ke vzniku nových digitálních ulcerací. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0219036 STAYVEER 125MG TBL FLM 56 

 
7. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0029423 VOLIBRIS 5MG TBL FLM 30X1 

  
do referenční skupiny č. 14/2 - Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze 
(PAH), p. o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že nově činí 13 221,37 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. 
a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. 
b), § 34 odst. 2 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
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úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
S 
P: Léčivé přípravky s obsahem ambrisentanu jsou hrazeny k léčbě pacientů s arteriální plicní 
hypertenzí ve funkční třídě III. dle klasifikace NYHA.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel GalaxoSmithKline podal dne 27. 1. 2020 proti napadenému rozhodnutí 
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel napadá napadené rozhodnutí ve výrocích č. 1 a 7, přičemž výrok 
č. 1 je podmiňujícím výrokem ke všem ostatním výrokům, a domáhá se zrušení předmětného 
rozhodnutí v napadeném rozsahu a vrácení věci Ústavu k novému projednání. Odvolatel 
je držitelem rozhodnutí o registraci předmětného přípravku, který je uveden ve výroku č. 7. 
 
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 vytýká napadenému rozhodnutí nesprávnost, nezákonnost a nepřezkoumatelnost. 
 
Odvolatel trvá na svých námitkách k finální hodnotící zprávě, přičemž považuje jejich 
vypořádání Ústavem v napadeném rozhodnutí za naprosto nedostatečné, liché a zcela 
porušující princip legitimního očekávání, navíc jdoucí přímo proti zákonným ustanovením. 
Odvolatel nadále nesouhlasí s postupem stanovení výše základní úhrady v předmětném 
správním řízení, protože Ústav se vůbec nezabýval dostupností referenčního přípravku 
na trzích v příslušných zemích (tj. jeho reálnou obchodovaností) a v napadeném rozhodnutí 
(na str. 48) bez dalšího jen konstatoval, že: „Základní úhrada ve výši 440,7124 Kč za ODTD 
vychází z průměru druhé a třetí nejnižší ceny výrobce v přepočtu na ODTD referenčního 
přípravku BOSENTAN EBEWE 125MG TBL FLM 56 (průměr druhé a třetí nejnižší ceny 
výrobce 12 339,94682500 Kč). Druhá nejnižší cena referenčního přípravku byla zjištěna 
v Polsku, třetí nejnižší cena referenčního přípravku byla zjištěna na Slovensku“.  
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Odvolatel dále uvádí, že Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 6. dubna 2018, č. j. 5 Ad 
23/2014-79-84, v posouzení žaloby proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
č. j. MZDR16666/2014, sp. zn. FAR: L15/2014 (dále jen „rozsudek MS“), které se sice 
primárně týkalo potvrzení rozhodnutí Ústavu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. SUKLS33781/2012, 
ve správním řízení o změně maximálních cen léčivých přípravků Insuman Basal, Insuman 
Comb, Insuman Rapid, Apidra a Arava, nicméně dle názoru odvolatele je nutno obdobný 
princip aplikovat i do postupu stanovení/změny výše základní úhrady, shledal, že názor 
žalovaného (tj. Ministerstva zdravotnictví), že nemusí mít žádný podklad, který by podporoval 
obchodovatelnost léčivého přípravku na trhu vybrané země, odporuje zákonu o veřejném 
zdravotním pojištění.  
 
Městský soud v Praze výslovně uvedl, že [26]: „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 obchodovanosti 
příslušného léčivého přípravku na trhu příslušných zemí. Jinými slovy, ustanovení § 39a 
odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění přehled Ústavu o přítomnosti 
léčivých přípravků na trhu zemí referenčního koše požaduje a nakonec dostatečnou 
vypovídací hodnotu pro výpočet průměru cen výrobce podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a pro naplnění účelu tohoto ustanovení může mít výpočet 
provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen 
virtuálních“.  
 
Městský soud v Praze též zdůraznil, že [27]: „...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. ... [28] Soud dodává, 
že údaje o přítomnosti léčivých přípravků na tom kterém zahraničním trhu nejsou seznatelné 
ani z obsahu správního spisu. ... [29] 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“.  
 
Městský soud v Praze se dále zabýval právem na spravedlivý proces, kdy konstatoval, že 
[30]: „...s ohledem na právo na spravedlivý proces, tj. zejména s ohledem na transparentnost 
řízení a na možnost účastníka řízení účinně hájit svá práva, nelze § 39g odst. 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění 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 
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reálnou možnost prokazovat v řízení opak, jak předpokládá § 39g odst. 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění“.  
 
Odvolatel uvádí, že Městský soud v Praze k obdobné námitce žalobce, kterou v předmětném 
správním řízení namítá i odvolatel, tj. neprokázání obchodovatelnosti referenčního přípravku 
v Polsku, resp. na Slovensku, uvedl, že [31]: „Lze shrnout, že námitka týkající se 
obchodovanosti léčivých přípravků v Řecku je důvodná a že ohledně této skutečnosti 
nenastoupila presumpce správnosti údajů zjištěných Ústavem….[33] 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.“.  
 
Odvolatel konstatuje, že výše uvedené závěry byly závazně potvrzeny Nejvyšším správním 
soudem v rozsudku č. j. 10 As 190/2018–61 ze dne 25. října 2018 (dále jen „rozsudek NSS“), 
kterým zamítl kasační stížnost Ministerstva zdravotnictví.  
 
Odvolatel dále cituje závěry rozsudku NSS. Nejvyšší správní soud k problematice zjišťování 
přítomnosti jednotlivých léčivých přípravků na trzích zemí EU uvádí: „[22] Povinnost 
shromáždit údaje prokazující přítomnost léčivého přípravku na trhu (jeho obchodovatelnost) 
měl v posuzované věci SÚKL. Za zjištění skutkového stavu věci je totiž v souladu se 
zásadou materiální pravdy primárně odpovědný správní orgán (srov. § 3 správního řádu), 
který je rovněž povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí (srov. § 50 odst. 2 správního 
řádu). Od účastníka řízení může správní orgán podklady vyžadovat jen tehdy, pokud tak 
stanoví právní předpis (srov. § 6 odst. 2 správního řádu). Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění sice účastníkům správního řízení ukládá povinnost předložit v něm vyjmenované 
dokumenty [viz § 39f odst. 6 písm. c) a odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění], tato 
povinnost se však vztahuje pouze na řízení zahájené na žádost, o které v nynější kauze 
nejde.  
[23] Z výčtu podkladů na s. 17 rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014 vyplývá, že SÚKL vycházel při 
stanovení maximální ceny příslušných léčiv ze Seznamu referenčních zdrojů platného k 1. 7. 
2013, cenových referencí (Úředních záznamů o zjištění cen léčivých přípravků ze dne 
11. 11. 2013 a ze dne 25. 11. 2013), a Metodiky přepočtu nalezených cen na cenu 
referenční. Tyto dokumenty nejsou ohledně prokázání přítomnosti léčiv na referenčním trhu 
dostačující. Jak správně uzavřel již městský soud, existence virtuálních cen léčiv v cenových 
referencích automaticky neznamená, že jsou daná léčiva přítomná na trhu referenčních 
zemí. Ostatně tento závěr nezpochybňuje ani stěžovatel. Na s. 4 kasační stížnosti připouští, 
že pouhá existence ceny stanovené léčivému přípravku „opravdu neznamená, že je 
automaticky přítomen na daném zahraničním trhu […]“. Jelikož výše uvedený závěr soudu 
není sporný, nezabýval se NSS ani významem § 39j odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, na který městský soud v této souvislosti příkladmo odkázal. Stěžovatel v kasační 
stížnosti nevysvětluje, jaký vliv má tento údajně nepřípadný odkaz na posouzení věci.  
[24] SÚKL tedy v rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014 neodkazuje na žádné konkrétní podklady 
o přítomnosti posuzovaných léčiv na trhu referenčních zemí, takové podklady neobsahuje 
ani správní spis.  
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[25] Stěžovatel se v kasační stížnosti brání tím, že je fakticky nemožné zjistit reálný stav 
skladových zásob léků. To prý odůvodňuje logický předpoklad, že pokud má léčivý přípravek 
v referenční zemi stanovenou cenu, lze očekávat i jeho přítomnost na daném trhu. 
V opačném případě by prý neměla vyvratitelná domněnka v § 39g odst. 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění vůbec smysl.  
[26] Podle § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění [ú]stavem shromážděné 
cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich 
dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán 
opak.  
[27] NSS je shodně s městským soudem přesvědčen, že povinnosti shromáždit dostatečně 
podložené poznatky o přítomnosti léčiv na trhu se stěžovatel nemůže zbavit poukazem na 
vyvratitelnou domněnku zakotvenou v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Domněnku správnosti údajů o přítomnosti nelze v posuzované kauze vůbec aplikovat, jelikož 
žádné takové údaje stěžovatel neshromáždil. Cenové reference těmito údaji nejsou, jelikož 
automaticky neprokazují přítomnost léčiv na trhu (viz bod [23]). Domněnka správnosti 
cenových referencí se zase týká pouze obsahové správnosti cenových referencí a údajů 
o cenách. Stěžovatel rozsah § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním nepřípustně 
rozšiřuje také na domněnku přítomnosti léčiv na řeckém trhu vždy, pokud SÚKL nalezne 
cenu léčiv a shromáždí jejich cenové reference. To však ze znění § 39g odst. 8 zákona 
o veřejném zdravotním nevyplývá. Toto ustanovení naopak předpokládá, že vedle cenových 
referencí SÚKL zvlášť shromáždí také další údaje - o dostupnosti a přítomnosti léčiv. 
[28] Podle NSS je navíc třeba zohlednit také povahu řízení o stanovení maximální ceny 
výrobce léčiv. Prostřednictvím cenové regulace léčivých přípravků stát chrání veřejný zájem 
na jejich dostupnosti a zajištění jejich únosné cenové hranice pro pacienty. Podle § 50 odst. 
3 správního řádu je správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu 
veřejného zájmu. Rezignací správních orgánů na zjišťování přítomnosti léčiv na daném 
referenčním trhu a přenosem této povinnosti na účastníky řízení by mohl být tento veřejný 
zájem narušen. Podmínka přítomnosti léčiv na trhu je rozhodnou skutečností, která má vliv 
na to, jakým způsobem se stanoví maximální cena výrobce léčiv, a v důsledku také na 
celkovou výši maximální ceny výrobce. K prokazování podmínky přítomnosti léčiv by výrobci 
léčiv přirozeně přistupovali účelově s ohledem na své ekonomické zájmy. Důkazní břemeno 
proto nelze a priori přenášet na výrobce léčiv.  
[29] Na výše uvedených závěrech nemohou nic změnit ani obecná konstatování stěžovatele 
o tom, že je fakticky nemožné zcela ozřejmit situaci ohledně přítomnosti léčivého přípravku 
na daném trhu. Povinnost za zjištění skutkového stavu nelze přenášet na účastníky řízení 
jen proto, že prokazování zákonných podmínek vyžaduje rozsáhlejší dokazování. Jak navíc 
trefně poznamenala žalobkyně, stěžovatel po celou dobu správního řízení a ani v řízení 
soudním neuvedl, jakými konkrétními důkazy by měli účastníci řízení prokazovat negativní 
skutečnost spočívající v nepřítomnosti léčiv na trhu. Stěžovatel v odvolacím řízení i řízení 
před soudem za dostatečný důkaz v tomto ohledu označil výpis z blíže nespecifikované 
zahraniční databáze, která zcela jasně prokazuje nepřítomnost léčivého přípravku na trhu. 
Sám ale následně v kasační stížnosti k vlastní povinnosti zjišťovat přítomnost léčiva na trhu 
uvádí, že je fakticky nemožné tuto skutečnost ozřejmit.  
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[30] NSS nadto považuje za účelová tvrzení stěžovatele o nutnosti oslovit desetitisíce 
subjektů. Povinnost shromáždit údaje o přítomnosti léčivých přípravků na trhu nelze vnímat 
tak, že správní orgány musí zjistit přesné stavy zásob všech skladů v dané zemi. Zejména 
s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení bude dostačující, pokud správní orgány zmapují 
obecnou situaci na trhu a za tímto účelem osloví významnější výrobce, distributory 
či prodejce posuzovaného léčiva. Pokud se správním orgánům nepodaří přítomnost léčiv 
tímto způsobem prokázat, je nezbytné stanovit maximální cenu výrobce podle jiných pravidel 
postupem podle § 39a odst. 2 písm. b) nebo c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Nutno podotknout, že pokud se léčivo v zemi obchoduje jen ve velmi omezeném množství 
a jeho přítomnost na trhu lze prokázat jen s vyvinutím značného úsilí, nelze zjištěnou 
zahraniční cenu považovat za objektivní tržní nabídku, podle které by se měla řídit maximální 
cena léčiv v ČR.“  
 
Odvolatel je nadále plně přesvědčen, že závěry Městského soudu v Praze i závěry 
Nejvyššího správního soudu jsou plně aplikovatelné i pro řízení o stanovení základní 
úhrady, nikoli jen pro řízení o stanovení maximální ceny. Dle § 50 odst. 1 správního řádu je 
rozsudek MS i rozsudek NSS Ústavu znám z jeho úřední činnosti a odvolatel tak na ně plně 
odkazuje. Odvolatel má za to, že pro oba typy řízení je třeba při výpočtu vycházet z cen 
v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen virtuálních. 
Odvolatel trvá na tom, že nedává vůbec žádný smysl, aby při procesu stanovení 
maximální ceny nebylo možno využít virtuálních cen, ale pouze cen reálných, zatímco 
při procesu stanovení výše úhrady by bylo možno využít virtuálních cen, za které daný 
léčivý přípravek v určité zemi obchodován vůbec není.  
 
Odvolatel připomíná, že není držitelem registrace léčivého přípravku BOSENTAN EBEWE 
125MG TBL FLM 56, takže nemá bez dalšího ani možnost jakkoli presumovat správnost 
údajů zjištěných Ústavem o tomto referenčním přípravku v příslušných zemích.  
 
Odvolatel namítá, 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). Pokud takové údaje v jedněch 
správních řízeních Ústav zohledňuje a přihlíží k nim v procesu stanovení výše základní 
úhrady, ale v jiných správních řízeních se otázkou reálného prokázání 
o obchodovanosti léčivých přípravků rozhodných pro stanovení výše základní úhrady 
vůbec nezabývá, dochází dle názoru odvolatele k explicitnímu porušení principu 
legitimního očekávání.  
 
Odvolatel tvrdí, že v případě léčivých přípravků, u nichž není držitelem registrace, informací 
o jejich obchodování či neobchodování na trhu příslušné země disponovat nemůže, a proto 
by i v zájmu Ústavu a s ohledem na rozsudek MS a zejména rozsudek NSS ukládající 
Ústavu oslovit výrobce, mělo být opatřit si inkriminované údaje, tak aby beze všech 
pochybností byla naplněna transparentnost, konzistentnost a předvídatelnost jeho 
rozhodovací praxe. Takovou povinnost mu ukládají i § 50 odst. 2 a 3 správního řádu, 
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přičemž § 50 odst. 2 tohoto zákona zároveň ukládá účastníkům správního řízení povinnost 
poskytovat správnímu orgánu (tj. v tomto případě Ústavu) veškerou potřebnou součinnost při 
opatrování podkladů pro rozhodnutí. Odvolatel namítá, že Ústav tak ani v tomto případě 
nedostál své zákonné povinnosti.  
 
Odvolatel tak považuje dosavadní postup Ústavu při stanovení výše úhrady 
v předmětném správním řízení ve shodě se závěry rozsudku MS a rozsudku NSS 
za netransparentní, nezákonný a nepřezkoumatelný.  
 
Dále odvolatel vyjadřuje názor, že považuje za naprosto irelevantní a iracionální a de facto 
i absurdní argumentaci Ústavu, že ze zákona č. 48/1997 Sb. nikterak nevyplývá, že by měl 
Ústav, ve smyslu výkladu MS z uvedeného rozsudku, zjišťovat přítomnost na trhu i při 
postupu stanovení úhrady dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
a že taková povinnost ani nikterak nevyplývá ze závěrů MS a není tak jediný důvod, proč by 
měly (a vůbec mohly) být tyto závěry týkající se stanovení maximální ceny dle § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. přeneseny do správního řízení ve věci stanovení úhrady, jak 
vypořádal obdobnou námitku Ústav ve stanovisku k odvolání např. ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS312679/2018, neboť Ústavu z jeho povahy nikterak nepřísluší vykládat dikci 
zákona způsobem, zda lze či nelze z logiky věci tuto předpokládat či nikoliv. Navíc dle § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. se pro účely stanovení základní úhrady vyhodnocuje 
dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice a teprve, pokud je léčivý přípravek 
dle kritérií dle tohoto ustanovení vyhodnocen jako dostupný (na trhu v České republice), 
zjišťují se jeho ceny v zemích Evropské unie. Pokud tedy Ústav na jedné straně vyhodnocuje 
dostupnost léčivého přípravku na trhu v České republice a i 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, ač v příslušných 
databázích je možné cenové reference nalézt, pak na druhé straně nedává smysl, aby se 
sám vůbec nezabýval otázkou prokázání obchodovanosti léčivých přípravků rozhodných pro 
stanovení výše základní úhrady. Při té příležitosti je potřeba připomenout Ústavu, že se sám 
dříve také nezabýval otázkou prokazování přítomnosti léčivých přípravků na trhu ve 
správních řízeních o stanovení/změně maximální ceny výrobce, ale začal tak činit teprve až 
s ohledem na rozsudky MS a NSS. Bude si tedy Ústav i nadále vykládat dikci zákona 
způsobem, proč by měly být závěry soudů (MS a NSS) týkající se ustanovení maximální 
ceny podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění přeneseny do 
správního řízení ve věci stanovení úhrady, ač, jak již bylo uvedeno, mu to z jeho povahy 
nikterak nepřísluší? Odvolací orgán, potažmo případně i soudní instance, by se tak měly 
zabývat nejen otázkou, zda Ústav v tomto konkrétním správním řízení ve svém postupu 
pochybil či nikoliv, ale především, zda je vůbec možné, aby si Ústav z jeho podstaty vykládal 
dikci zákona výše uvedeným způsobem s navíc nepochybně i zcela iracionálním přístupem.  
 
Odvolatel, s odkazem na § 2 odst. 4 správního řádu, ukládající správním orgánům 
rozhodovat při skutkově podobných případech tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly, 
poukazuje na rozpor mezi rozhodnutím Ústavu a předmětným rozsudkem, a je na základě 
výše uvedeného přesvědčen, že Ústav porušil právo účastníků řízení na spravedlivý, 



 

 

Str. 14 z 23 

 

transparentní a předvídatelný proces stanovení výše základní úhrady, navíc je jeho postup 
nezákonný, a proto žádá, aby odvolací orgán dal za pravdu odvolateli.  
 
Z výše uvedených důvodů odvolatel považuje napadené rozhodnutí za nesprávné, 
nezákonné a nepřezkoumatelné. 
 
Odvolací orgán uvádí k odvolacím námitkám následující.  
 
Ústav se s uvedenými námitkami odvolatele vypořádal v napadeném rozhodnutí na str. 14 až 
15. Konkrétně Ústav uvedl, že „v předmětném správním řízení stanovil základní úhradu dle 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti 
na ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., přitom rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 6. dubna 2018, č. j. 5 Ad 23/2014-79-84 se zaobírá výkladem a postupem 
Ústavu při aplikace ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Dle tohoto ustanovení, tedy při procesu stanovení maximální ceny, je stanovena 
pro posuzovaný léčivý přípravek podmínka přítomnosti na trhu nejméně ve 3 zemích 
referenčního koše, a právě touto podmínkou se zabývá a dovozuje určité povinnosti Ústavu 
správní soud. Ústav v souladu se svou rozhodovací praxí setrvá na názoru, že ze zákona 
o veřejném zdravotním pojištění nikterak nevyplývá, že by měl Ústav, ve smyslu výkladu 
Městského soudu v Praze z uvedeného rozsudku, zjišťovat přítomnost na trhu i při postupu 
stanovení úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Taková povinnost ani nikterak nevyplývá ze závěrů soudu a není tak jediný důvod, 
proč by měly (a vůbec mohly) být tyto závěry týkající se ustanovení maximální ceny dle 
ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění přeneseny 
do správního řízení ve věci stanovení úhrady.  
Ústav při stanovení základní úhrady postupoval v souladu s ustanovením § 39c odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde podmínka přítomnosti na trhu uvedena 
není. Pokud by zákonodárce při stanovení základní úhrady předpokládal použití pouze 
takového přípravku, který je přítomný na trhu, neměl důvod tuto podmínku do daného 
ustanovení nezahrnout, stejně jako v případě ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) o veřejném 
zdravotním pojištění, jelikož se jedná o závazný postup, který nelze z logiky věci pouze 
předpokládat. Zřejmou distinkci mezi postupem zjišťování cenových referencí pro účely 
stanovení maximální ceny a úhrady lze mimo jiné vyvodit také ze samotného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu, který cituje účastník řízení. V bodu 28 rozsudku Nejvyššího 
správního soudu 25. října 2018, č. j. 10 As 190/2018 se uvádí: „Podle NSS je navíc třeba 
zohlednit také povahu řízení o stanovení maximální ceny výrobce léčiv. (…) Podmínka 
přítomnosti léčiv na trhu je rozhodnou skutečností, která má vliv na to, jakým způsobem se 
stanoví maximální cena výrobce léčiv, a v důsledku také na celkovou výši maximální ceny 
výrobce.“ Ústav tedy při stanovení základní úhrady postupoval plně v souladu s ustanovením 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, jelikož vyhověl požadavku 
citovaného ustanovení zjistit ceny léčivých přípravků v zemích Evropské unie, podmínku 
přítomnosti léčivého přípravku na trhu citované ustanovení neobsahuje, proto Ústav údaje 
o přítomnosti léčivých přípravků nezjišťoval, jak je patrné z úředního záznamu.“ 
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Postup Ústavu při stanovení výše základní úhrady v předmětném správním řízení je popsán 
v odůvodnění výroku 1 na stranách 48 až 52 napadeného rozhodnutí. Zvlášť je také popsán 
ve spisovém podkladu „ZU_14-2_SUKLS273632_2017.pdf“, který byl do předmětné spisové 
dokumentace vložen dne 9. 8. 2019 pod č. j. sukl214257/2019. 
 
Ústav v souladu s § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. identifikoval jako přípravek 
s nejnižší cenou výrobce připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen 
„ODTD“) léčivý přípravek BOSENTAN EBEWE 125MG TBL FLM 56, zjištěný ve Švédsku. 
Ústav dále zkoumal možnost navýšení základní úhrady a zjistil, že podmínka odchylky pro 
navýšení úhrady uvedená v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. byla splněna, když 
nejnižší cena výrobce zjištěná v Švédsku je o 59,94 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší 
ceny výrobce téhož referenčního přípravku zjištěných v ostatních zemích EU. Druhá cena 
referenčního přípravku byla zjištěna v Polsku. Třetí cena referenčního přípravku byla zjištěna 
na Slovensku. Ústav proto navýšil základní úhradu posuzované referenční skupiny 14/2. 
Cena výrobce referenčního přípravku z průměru druhé a třetí nejnižší ceny byla 
12 339,94682500 Kč. Základní úhrada vypočtená z této ceny je 440,7124 Kč/ODTD, jak je 
zřejmé ze strany 7 spisového podkladu „FU_14-2_2q2019_SUKLS273632_2017.pdf“, který 
byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 9. 8. 2019 pod č. j. sukl214257/2019 
(dále také jako „podklad cenové reference“). Ústav dále zjistil, jaká je nejnižší cena výrobce 
za ODTD dostupných přípravků v České republice se silou v rámci intervalu náležejících do 
posuzované skupiny. Dostupným přípravkem s nejnižší cenou výrobce za ODTD v České 
republice byl BOSENTAN ABDI 125MG TBL FLM 56, jeho cena za ODTD je ve výši 
1044,7739 Kč. Úhrada za ODTD na základě průměru druhé a třetí nejnižší ceny výrobce 
téhož referenčního přípravku je nižší než cena za ODTD dostupného přípravku s nejnižší 
cenou za ODTD v České republice v posuzované referenční skupině 14/2. Ústav proto 
ponechal základní úhradu podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ve výši ceny za 
ODTD referenčního přípravku vypočtené z průměru jeho druhé a třetí nejnižší ceny za ODTD 
(srov. strana 8 podkladu cenové reference).  
 
Do cenového srovnání Ústav v rámci tohoto postupu pro posuzovanou skupinu zařadil 
přípravky dostupné v České republice ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. se silou v rámci intervalu nebo ve specifikovaných případech i mimo interval. 
Dostupné přípravky jsou takové, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje na trhu v České 
republice dosáhl v rozhodném období alespoň 3 % denních dávek přípravků s obsahem 
stejné léčivé látky, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle 
okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání řádně sjednané 
za účelem zajištění veřejného zájmu podle zákona č 48/1997 Sb.; takové léčivé přípravky se 
vždy považují za dostupné na trhu v České republice. V procesu identifikace referenčního 
přípravku Ústav tedy zohlednil konkrétní data o dostupnosti přípravků pouze v případě 
přípravků na českém trhu. Konkrétní data o dostupnosti přípravků z jiných trhů Ústav 
neshromažďoval, a ani je tedy při identifikování přípravku s nejnižší cenou v přepočtu na 
ODTD nijak nevyužil. Ústav postup navýšení základní úhrady podle § 16 odst. 1 vyhlášky 
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č. 376/2011 Sb., ani postup stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. b) až d), 
§ 39c odst. 3 a 5 zákona č. 48/1997 Sb. neaplikoval, neboť shledal, že k tomu nejsou 
splněny zákonem vyžadované podmínky. Ústav tedy v rámci aplikace § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. data o dostupnosti posuzovaných přípravků na 
zahraničních trzích v ostatních zemích Evropské unie neshromažďoval. 
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele, že Ústav v řízení neprokázal přítomnost referenčního 
léčivého přípravku na polském nebo slovenském trhu, ačkoliv tuto okolnost má prokázat 
na základě principů, které se uplatňují při aplikaci § 39a zákona č. 48/1997 Sb. ve spojení 
s rozsudkem MS, uvádí následující.  
 
Odvolací orgán nejprve upozorňuje, že předmětné správní řízení bylo zahájeno a je vedeno 
jako hloubkové revizní správní řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, 
ve kterém se stanovuje základní úhrada podle § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a nikoliv 
řízení o změně maximální ceny léčivých přípravků, ve kterém se stanovuje maximální cena 
postupem podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb. 
 
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 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“. 
 
Oproti tomu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Základní úhrada se 
v referenčních skupinách stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na denní 
terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý 
přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým 
přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice 
se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na 
celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo 
potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném 
období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle 
okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé 
přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice“. 
 
Porovnáním těchto ustanovení lze dojít k závěru, že obě ustanovení upravují otázku 
posuzování přítomnosti léčivého přípravku na trzích zemí Evropské unie zásadně odlišně, 
přičemž je nutné z hlediska zkoumané problematiky dojít k závěru, že na rozdíl od § 39a 
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odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je pro účely aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. právně relevantní pouze přítomnost posuzovaných přípravků v České 
republice. Přítomnost (resp. obchodovanost) léčivého přípravku na jiných trzích při aplikaci 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. právně relevantní okolností není. Právně 
rozhodnou okolností ve vztahu k trhům zemí Evropské unie je v případě postupu podle § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. pouze zahraniční cena výrobce, nikoliv přítomnost na 
zahraničním trhu v zemi Evropské unie. Ústav tedy ani nemá zákonem svěřenu působnost 
k tomu, aby při postupu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zkoumal 
přítomnost přípravků v jiné zemi než pouze v České republice, neboť toto ustanovení 
takovou povinnost Ústavu nestanoví. Na tom nic nemění ani znění § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb., protože toto ustanovení pouze zavádí presumpci správnosti u Ústavem 
shromážděných údajů o dostupnosti a přítomnosti pouze tam, kde má Ústav tyto údaje 
povinnost shromáždit. Pro shromažďování údajů o dostupnosti či přítomnosti posuzovaných 
přípravků na trhu v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České republiky, nemá Ústav 
v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. v platných právních 
předpisech kompetenci. Pokud by Ústav v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. údaje o dostupnosti či přítomnosti posuzovaných přípravků, například 
namítaného referenčního přípravku, na trhu v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České 
republiky, zjišťoval, shromažďoval a bral tyto údaje při stanovení základní úhrady v úvahu 
jako relevantní okolnost, pak by se dopustil nezákonného postupu.  
 
V souvislosti s uvedeným nemá odvolací orgán logické vysvětlení k tomu, proč by 
zákonodárce v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. výslovně uváděl dostupnost 
přípravků v České republice, pokud jeho záměrem bylo zakotvit při aplikaci § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zjišťování dostupnosti také na trzích v ostatních zemích 
Evropské unie. V takovém případě by zákonodárce v rámci § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. zcela jistě dostupnost přípravků právě jen v České republice výslovně 
nezmiňoval, ale výslovně by ji rozšířil i na ostatní země Evropské unie.  
 
Z hlediska systematiky náleží § 39a zákona č. 48/1997 Sb. v zákoně č. 48/1997 Sb. do 
rubriky „Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely“. Naproti tomu § 39c zákona č. 48/1997 Sb. náleží v zákoně č. 48/1997 Sb. do rubriky 
„Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely“. Ani ze systematického zařazení těchto ustanovení do marginálních 
rubrik v zákoně č. 48/1997 Sb. nelze dovodit, že by bylo možno pravidlo zjišťování 
přítomnosti léčivého přípravku na trhu podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
aplikovat analogicky v případě postupu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., 
naopak lze usuzovat, že § 39a zákona č. 48/1997 Sb. nemá žádný aplikační vztah 
k zásadám stanovení nebo změn výší úhrad a obě posuzovaná ustanovení jsou 
nezaměnitelná. 
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Pro úplnost odvolací orgán dodává, že dostupnost posuzovaných přípravků na českém trhu 
Ústav při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. prokazatelně zkoumal 
a transparentně doložil na straně 4 podkladu cenové reference.  
 
Nezjišťování přítomnosti (obchodovanosti) referenčního přípravku na trzích v zemích 
Evropské unie, vyjma na trhu v České republice, bylo v daném případě v souladu 
s kompetencí v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a napadené rozhodnutí, resp. 
postup Ústavu je tak v souladu s platnými právními předpisy.  
 
Odvolací orgán uvádí k námitce odvolatele, že Ústav v řízení neprokázal přítomnost 
referenčního léčivého přípravku v Polsku a na Slovensku, ačkoliv tuto okolnost má prokázat 
na základě rozsudků správních soudů s tím, že závěry MS i závěry NSS jsou plně 
aplikovatelné i pro řízení o stanovení základní úhrady, následující. 
 

Odvolací orgán upozorňuje, že v odvolatelem odkazovaných rozsudcích správních soudů se 
nevyskytuje žádná zmínka o úhradách léčivých přípravků nebo o § 39c zákona 
č. 48/1997 Sb., nýbrž se v judikovaných případech správní soudy výslovně vyjadřují jen 
k postupům správních orgánů při stanovení a změně maximálních cen výrobce, zejména 
postupu podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Tuto skutečnost lze ilustrovat 
citací z rozsudku MS, který uvádí, že „[19] Jádrem sporu v nynější kauze je otázka, zda je 
stěžovatel při stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění povinen po shromáždění cenových referencí dále prokazovat 
přítomnost léčivých přípravků na trhu referenční země.“ 
 
Podle § 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „soudní řád správní“) sice platí, že právním názorem, který vyslovil soud 
ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán, tento pokyn zákonodárce 
však platí pro správní řízení, které bylo projednáváno před soudem. V ostatních správních 
řízeních je vhodné k výkladu konkrétního ustanovení právního předpisu provedeném 
soudem přihlédnout v případě, že jde o shodné řízení a aplikaci stejného ustanovení. Tak 
tomu však v daném případě není. V daném případě NSS konstatoval, že v revizním řízení 
systému maximálních cen sp. zn. SUKLS33781/2012 správní orgány chybovaly v otázce 
zjišťování přítomnosti posuzovaných přípravků na trzích v zemích Evropské unie. NSS se 
v judikovaných případech tedy vyjadřoval k situaci zjišťování přítomnosti přípravků na trzích 
v jednotlivých zemích Evropské unie (zemí referenčního koše) ve vztahu k aplikaci § 39a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., a nikoliv ve vztahu ke stanovení výše základní 
úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán má za to, že 
nelze považovat za rovnocenné zjišťování dostupnosti (přítomnosti) přípravků na trzích zemí 
Evropské unie v rámci revize maximálních cen výrobce postupem dle § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. a postupem dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Citovaný rozsudek NSS nelze na předmětné správní řízení vztáhnout. 
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K námitce odvolatele co do analogie postupů, že stejně jako při stanovování maximálních 
ceny, tak i při stanovení základní úhrady musí Ústav zjišťovat, zda je léčivý přípravek reálně 
přítomný na trhu a nevycházet z virtuálních cen, uvádí odvolací orgán následující.  
 
Maximální ceny výrobce léčivých přípravků se obecně stanovují a mění odlišnými postupy 
než úhrady léčivých přípravků. Například v systému maximálních cen výrobce neexistuje 
žádná základní maximální cena výrobce, která by byla společná pro všechny přípravky 
ze stejné referenční skupiny, jako je tomu v systému úhrad v případě základní úhrady 
referenční skupiny. Běžně se tedy stává, že přípravky od různých držitelů rozhodnutí 
o registraci, které jsou co do obsahu léčivé látky a lékové formy kvantitativně i kvalitativně 
shodné, mají v rámci jednoho správního rozhodnutí stanovenu rozdílnou výši maximální 
ceny – to se však v případě stanovení úhrad za balení takto kvalitativně i kvantitativně 
shodných léčivých přípravků v zásadě nestává, a to zejména z důvodu existence institutu 
základní úhrady. Rovněž je vhodné poukázat na okolnost, že maximální cena výrobce je 
úředně stanovená maximální možná cena daného přípravku, za kterou ji může příslušná 
osoba obchodující s léčivými přípravky uvést na tuzemský trh, a je tudíž maximálním 
příjmem dané osoby, přičemž úhrada léčivého přípravku je příspěvek zdravotní pojišťovny 
svému pojištěnci na cenu pro konečného spotřebitele (např. cenu v lékárně) daného léčivého 
přípravku. Instituty maximální ceny výrobce a úhrady z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění jsou tedy dva zásadně odlišné instituty. Dovozovat pro postup stanovení základní 
úhrady analogii v postupu zjišťování přítomnosti přípravků na trzích v zemích Evropské unie 
při postupu stanovení či změny maximální ceny výrobce tak považuje odvolací orgán 
v obecné rovině za nedůvodné. 
 
V případě aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. není dostupnost či 
přítomnost posuzovaných přípravků na zahraničním trhu kterékoliv země Evropské unie 
právně rozhodnou skutečností. Co se týče přítomnosti referenčního přípravku na českém 
trhu, tu Ústav nedovozoval z pouhé existence tuzemské ceny posuzovaných přípravků, 
nýbrž konkrétně z hlášení dodávek od tuzemských distributorů, jak je konkrétně 
poznamenáno například na straně 4 podkladu cenové reference.  
 
K námitce odvolatele, že odvolatel v případě léčivých přípravků, u nichž není držitelem 
rozhodnutí o registraci, nemůže disponovat informací o jejich obchodování či neobchodování 
na trhu příslušné země EU, a proto si má Ústav s ohledem na rozsudek MS a NSS ukládající 
Ústavu oslovit výrobce, měl opatřit si inkriminované údaje sám k naplnění transparentnosti, 
konzistentnosti a předvídatelnosti jeho rozhodovací praxe, odvolací orgán uvádí následující.  
 
Jak odvolací orgán konstatoval výše, ani rozsudek MS a ani rozsudek NSS nebo zákon 
č. 48/1997 Sb. neukládají Ústavu povinnost zjišťovat v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. údaje o dostupnosti či přítomnosti posuzovaných přípravků, včetně 
referenčního přípravku, na trhu v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České republiky. 
Ústav proto postupoval v souladu se zákonem, když údaje o přítomnosti referenčního 
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léčivého přípravku v zemích EU, vyjma v České republice, nezjišťoval. Námitka je 
nedůvodná. 

 
K námitce odvolatele, že Ústavu nepřísluší vykládat dikci zákona způsobem, zda lze či nelze 
z logiky věci přenášet principy stanovování maximálních cen vyložených 
v citovaných rozsudcích MS a NSS do předmětného správního řízení o změně systému 
úhrad, uvádí odvolací orgán následující.  
 
Odvolatel své shora uvedené námitky, které jsou obsahem jeho odvolání, uplatnil již vůči 
finální hodnotící zprávě před vydáním napadeného rozhodnutí. Ústav se s nimi vypořádal 
v napadeném rozhodnutí na str. 14 až 15, kdy odvolací orgán toto vypřádání cituje výše. 
Odvolací orgán připomíná § 68 odst. 3 správního řádu, podle nějž byl Ústav oprávněn 
a povinen v napadeném rozhodnutí uvést úvahy, kterými se řídil při výkladu právních 
předpisů, a informace o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení. 
Odvolací orgán nesouhlasí s názorem odvolatele, že Ústavu nepřísluší uvádět v rámci 
odůvodnění svých rozhodnutí i výklad dikce aplikovaných právních předpisů, případně výklad 
určitým způsobem, zejména výklad ve světle judikatury správních soudů a posuzovat, zda je 
účastníkem řízení namítaná judikatura na předmětné správní řízení použitelná. Naopak, 
takovou povinnost Ústavu ukládá přímo § 68 odst. 3 správního řádu. Ústav byl proto 
oprávněn a povinen v rámci vypořádání námitek odvolatele proti finální hodnotící zprávě 
uvést i úvahy o tom, zda jsou závěry z rozsudků MS a NSS týkající se zjišťování dostupnosti 
přípravků v zemích EU v řízení o stanovení maximální ceny dle § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. přenositelné do předmětného správního řízení týkajícího se stanovení 
úhrad v hloubkové revizi. Právní závěr Ústavu, že z rozsudků MS a NSS nevyplývá, že by 
měl Ústav zjišťovat přítomnost referenčního přípravku, resp. všech předmětných přípravků, 
na trhu v ostatních zemích EU i při postupu stanovení úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., neshledává odvolací orgán nikterak za irelevantní, iracionální či 
absurdní. Naopak se odvolací orgán s tímto názorem Ústavu ztotožňuje a námitku odvolatele 
hodnotí jako nedůvodnou.  
 
Odvolatel namítá, že Ústav akceptuje a zohledňuje v jiných řízeních při stanovení výše 
základní úhrady údaje držitelů rozhodnutí o registraci, resp. jejich zmocněnců, 
o neobchodování léčivých přípravků v příslušných zemích (např. řízení 
sp. zn. SUKLS145728/2014). K tomu odvolací orgán uvádí, že vzhledem k tomu, že 
v odvolacím řízení lze přezkoumávat pouze napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání 
předcházelo (srov. § 89 odst. 2 správního řádu), nemůže odvolací orgán přezkoumávat 
postup Ústavu a vydané rozhodnutí v jiném správním řízení.   
 
Odvolací orgán však dodává, že nepředmětné správní řízení sp. zn. SUKLS145728/2014, 
které odvolatel uvádí jako příklad, v němž se Ústav otázkou obchodovatelnosti léčivých 
přípravků zabýval, bylo správní řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků. V nepředmětném správním řízení 
sp. zn. SUKLS145728/2014 Ústav akceptoval čestné prohlášení držitele rozhodnutí 
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o registraci (jímž byl druhý odvolatel) o neobchodování léčivých přípravků na Kypru, a proto 
Ústav ceny zjištěné na Kypru vyřadil z cenové reference pro účely stanovení maximální 
ceny výrobce postupem podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., avšak ceny 
zjištěné na Kypru byly přesto zohledněny při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán proto uvádí, že v předmětném správním 
řízení Ústav při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. postupoval konzistentně s postupem při stanovení základní úhrady podle 
téhož ustanovení v nepředmětném správním řízení sp. zn. SUKLS145728/2014 a Ústav tak 
svým postupem neporušil princip legitimního očekávání účastníka řízení. Argumentace 
odvolatele je zavádějící, nepřípadná a nedůvodná. 
 
Pokud jde o námitku odvolatele, že pokud Ústav 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, ač v příslušných 
databázích je možné cenové reference nalézt, pak nedává smysl, aby se Ústav vůbec 
nezabýval otázkou prokázání obchodovanosti léčivých přípravků rozhodných pro stanovení 
výše základní úhrady, odvolací orgán uvádí následující.  
 
Odvolací orgán zastává názor, že Ústav není v procesu stanovení základní úhrady postupem 
podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zákonem zmocněn zjišťovat 
a zohledňovat údaje o dostupnosti či přítomnosti posuzovaných léčivých přípravků na trhu 
v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České republiky. Odvolatel fakticky požaduje, aby 
správní orgány aplikovaly při stanovení úhrad předmětným léčivým přípravkům postup, který 
není opřen o žádné ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. či jiného právního předpisu. Pokud by 
Ústav v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. údaje o dostupnosti či 
přítomnosti posuzovaných přípravků na trhu v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České 
republiky, zjišťoval a bral tyto údaje při stanovení základní úhrady v úvahu jako relevantní 
okolnost, pak by se dopustil nezákonného postupu. Námitka odvolatele je nedůvodná. 
 
Ústav i odvolací orgán musí jakožto orgány veřejné moci důsledně ctít a dodržovat zásadu 
legality, podle které platí, že správní orgán je povinen postupovat striktně v souladu se 
zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu, a nevykročit za hranici své působnosti a svých pravomocí. Na ústavní úrovni 
je tato zásada vyjádřena v čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a také v čl. 2 odst. 2 usnesení č. 2/1993 Sb., 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, kdy platí, že státní moc lze uplatňovat jen 
v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Protože 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Ústavu neukládá povinnost zkoumání 
přítomnosti předmětných přípravků, resp. referenčního přípravku, na zahraničních trzích 
ostatních zemí Evropské unie, v daném konkrétním případě v Polsku a na Slovensku, byl by 
takový postup, který odvolatel požaduje, překročením hranice jeho pravomocí. Odvolací 
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orgán je toho názoru, že postup Ústavu při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. byl správný a v souladu s právními předpisy. 
 
Na základě výše uvedeného vypořádání odvolací orgán uzavírá, že Ústav se v napadeném 
rozhodnutí nedopustil postupu porušujícího § 2 odst. 4 správního řádu (porušení zásady 
legitimního očekávání), neporušil právo účastníků řízení na zákonný, spravedlivý, 
transparentní a předvídatelný proces stanovení výše základní úhrady a úhrad za balení 
předmětných přípravků a že vydal věcně správné a přezkoumatelné napadené rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán s ohledem na výše uvedené uzavírá, že námitky odvolatele shledal 
nedůvodné. 
 
 

IV.  
 
 

Odvolací orgán k výroku č. I tohoto rozhodnutí uvádí následující. V průběhu odvolacího 
řízení byla rozhodnutím Ústavu zrušena výše a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
následujícím předmětným léčivým přípravkům: 
 
BOSENTAN ABDI 62,5MG TBL FLM 56, kód Ústavu 0190898, rozhodnutím 
č. j. sukl34769/2020 ze dne 7. 2. 2020 ve správním řízení o zrušení výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění sp. zn. SUKLS294556/2019 
 
BOSENTAN MYLAN 125MG TBL FLM 56, kód Ústavu 0235178, rozhodnutím 
č. j. sukl37225/2020 ze dne 11. 2. 2020 ve správním řízení o zrušení výše a podmínek 
úhrady ze zdravotního pojištění sp. zn. SUKLS294496/2019 (přípravek taktéž ztratil 
registraci). 
 
Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky již nemají stanovenou výši a podmínky 
úhrady, nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán 
ve výroku č. I tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto 
rozsahu zastavuje. 
 
 

V. 
 
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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