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K sp. zn.: SUKLS22412/2017 

*MZDRX01FOSPH* 
MZDRX01FOSPH 

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, 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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 Neuraxpharm Bohemia s.r.o., 
se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1, IČO: 07003773, 
zastoupena: SVUS Pharma a.s., se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 
500 02 Hradec Králové, IČO: 46504877 
 
 Mylan S.A.S., 
se sídlem Allée des Parcs 117, 69800 Saint-Priest, Francouzská republika, ev. č.: 399295385, 
zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČO: 03481778 
 
 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., se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČO: 03481778 
 
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o, 
se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, ev. č.: 142248997, 
zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, IČO: 48094099 
 
 G.L. Pharma GmbH, 
se sídlem Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakouská republika, ev. č.: HRB42243, 
zastoupena: G.L. Pharma Czechia s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24121754 
 
 Vipharm S.A., 
se sídlem ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polská republika, 
ev. č.: 0000050025, 
zastoupena: Mgr. Aleš Pronteker, Moravská 3334, 430 03 Chomutov 
 
 EGIS Pharmaceuticals PLC, 
se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506, 
zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 63982722 
 
 Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 
se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinská republika, ev. č.: 5043611000, 
zastoupena: KRKA ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 79, 18600 Praha 8, IČO: 65408977 
 
 Apotex Europe B.V., 
se sídlem Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemské království, ev. č.: 28108113, 
zastoupena: Aurovitas, spol. s r.o., se sídlem Karlovarská 77/12, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, 
IČO: 45314306 
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 SANDOZ s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 41692861, 
 
 Teva B.V., 
se sídlem Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemské království, ev. č.: 30209814, 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 46505164, 
zastoupena: Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
14000 Praha 4, IČO: 04727339 
 
 Actavis Group PTC ehf., 
se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika, 
ev. č.: 640706-310, 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 
 
 Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA, 
se sídlem ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polská republika, ev. č.: 0000127044, 
zastoupena: IQ-MED a.s., se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5, IČO: 28380061 
 
 Zentiva, k.s., 
se sídlem U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030, 
zastoupena: Šnáblová Martina, Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
 
 Eli Lilly Nederland B.V., 
se sídlem Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemské království, ev. č.: 30087090, 
zastoupena: ELI LILLY ČR, s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČO: 64941132 
 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení EGIS Pharmaceuticals PLC, se sídlem Keresztúri 
30-38, H-1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506, zastoupeného MUDr. 
Jiřinou Hrubou, CSc., bytem Dolní Požáry 5, 257 42 Krhanice, s adresou pro doručování: EGIS 
Praha, spol. s r. o., Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „odvolatel“), 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 26. 3. 2020, 
č. j. sukl77820/2020, sp. zn. SUKLS22412/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), vydanému 
v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady 
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léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté, tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0184721 AEDON 10 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

10MG POR TBL DIS 28 

0184719 AEDON 10 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

10MG POR TBL DIS 30 

0184714 AEDON 5 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

5MG POR TBL DIS 28 

0184712 AEDON 5 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

5MG POR TBL DIS 30 

0129467 DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 30 

0129469 DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 60 

0129437 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 30 

0129439 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 60 

0148773 EGOLANZA 15MG TBL FLM 28 

0148774 EGOLANZA 20MG TBL FLM 28 

0176115 HEDONIN 100MG TBL FLM 60 

0176118 HEDONIN 200MG TBL FLM 60 

0176127 HEDONIN 25MG TBL FLM 30 

0115943 HEDONIN PROLONG 200MG TBL PRO 60 

0115949 HEDONIN PROLONG 300MG TBL PRO 60 

0115955 HEDONIN PROLONG 400MG TBL PRO 60 

0116108 KETILEPT 100MG TBL FLM 60 

0116123 KETILEPT 200MG TBL FLM 30 

0116099 KETILEPT 25MG TBL FLM 30 

0116100 KETILEPT 25MG TBL FLM 60 

0197768 KETILEPT PROLONG 300MG TBL PRO 60 

0197773 KETILEPT PROLONG 400MG TBL PRO 60 

0111811 KVENTIAX 100MG TBL FLM 30 

0111831 KVENTIAX 150MG TBL FLM 30 

0111855 KVENTIAX 200MG TBL FLM 30 

0111858 KVENTIAX 200MG TBL FLM 60 

0111792 KVENTIAX 25MG TBL FLM 30 

0111875 KVENTIAX 300MG TBL FLM 30 

0205624 KVENTIAX PROLONG 150MG TBL PRO 60 

0205776 KVENTIAX PROLONG 200MG TBL PRO 60 

0205782 KVENTIAX PROLONG 300MG TBL PRO 60 

0214078 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 30 

0214080 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 60 

0214081 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 90 

0231910  NYKOB 10MG TBL FLM 28 
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0231912 NYKOB 10MG TBL FLM 56 

0231915 NYKOB 5MG TBL FLM 28 

0231917 NYKOB 5MG TBL FLM 56 

0124017 OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 I 

0124003  OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 I 

0167698 OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28 

0167699 OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 56 

0167694 OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 28 

0167701 OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 28 

0167696 OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 28 

0167690 OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 28 

0234577 OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28 

0500764 OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 28 

0234609 OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28 

0500752 OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28 

0114569 OLANZAPIN SANDOZ  10MG TBL FLM 28 

0029299 OLANZAPIN TEVA 10MG POR TBL DIS 28 

0029284 OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 28 

0029295 OLANZAPIN TEVA 5MG POR TBL DIS 28 

0029276 OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 28 

0149906 OLAZAX 10MG TBL NOB 28 

0149904 OLAZAX 5MG TBL NOB 28 

0167040 OLAZAX DISPERZI 10MG POR TBL DIS 28 

0167038 OLAZAX DISPERZI 5MG POR TBL DIS 28 

0148690 OLPINAT 10 MG 10MG TBL FLM 28 

0148691 OLPINAT 10 MG 10MG TBL FLM 56 

0148688 OLPINAT 5 MG 5MG TBL FLM 28 

0148689 OLPINAT 5 MG 5MG TBL FLM 56 

0237635 QUESTAX 100MG TBL FLM 60 

0237631 QUESTAX 200MG TBL FLM 30 

0237632 QUESTAX 200MG TBL FLM 60 

0237637 QUESTAX 25MG TBL FLM 30 

0237638 QUESTAX 25MG TBL FLM 60 

0186717 QUETAPO 25 MG 25MG TBL FLM 60 

0230788 QUETIAPIN MYLAN 100MG TBL FLM 60 

0230789 QUETIAPIN MYLAN 100MG TBL FLM 60 

0230817 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 100 

0230818 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 100 

0230806 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 30 

0230809 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 60 

0230810 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 60 

0230856 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL PRO 60 

0230759 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 30 
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0230762 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 60 

0230763 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 60 

0230838 QUETIAPIN MYLAN 300MG TBL FLM 60 

0230843 QUETIAPIN MYLAN 300MG TBL FLM 60 

0230865 QUETIAPIN MYLAN 300MG TBL PRO 60 

0230874 QUETIAPIN MYLAN 400MG TBL PRO 60 

0174750 QUETIAPIN TEVA RETARD 200MG TBL PRO 60 

0174759 QUETIAPIN TEVA RETARD 300MG TBL PRO 60 

0174768 QUETIAPIN TEVA RETARD 400MG TBL PRO 60 

0242437 QUETIAPINE ACCORD 200MG TBL PRO 100 

0242436 QUETIAPINE ACCORD 200MG TBL PRO 60 

0242432 QUETIAPINE ACCORD 300MG TBL PRO 100 

0242431 QUETIAPINE ACCORD 300MG TBL PRO 60 

0242424 QUETIAPINE ACCORD 400MG TBL PRO 60 

0142866 QUETIAPINE POLPHARMA 100 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

100MG TBL FLM 6X10 

0142870 QUETIAPINE POLPHARMA 200 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

200MG TBL FLM 6X10 

0142865 QUETIAPINE POLPHARMA 25 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

25MG TBL FLM 3X10 

0176663 STYGAPON  10MG POR TBL DIS 28 

0176665 STYGAPON  10MG POR TBL DIS 56 

0176644 STYGAPON  10MG TBL FLM 28 

0176646 STYGAPON  10MG TBL FLM 56 

0176675 STYGAPON  20MG POR TBL DIS 28 

0176657 STYGAPON  5MG POR TBL DIS 28 

0176635 STYGAPON  5MG TBL FLM 28 

0029617 ZALASTA 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 

0029619 ZALASTA 10 MG 10MG POR TBL DIS 56 

0029592 ZALASTA 10 MG 10MG TBL NOB 28 

0029594 ZALASTA 10 MG 10MG TBL NOB 56 

0029622 ZALASTA 15 MG 15MG POR TBL DIS 28 

0029597 ZALASTA 15 MG 15MG TBL NOB 28 

0029599 ZALASTA 15 MG 15MG TBL NOB 56 

0029627 ZALASTA 20 MG 20MG POR TBL DIS 28 

0029602 ZALASTA 20 MG 20MG TBL NOB 28 

0029604 ZALASTA 20 MG 20MG TBL NOB 56 

0029607 ZALASTA 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 

0029609 ZALASTA 5 MG 5MG POR TBL DIS 56 

0029581 ZALASTA 5 MG 5MG TBL NOB 28 

0029583 ZALASTA 5 MG 5MG TBL NOB 56 

0219820 ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 30 

0219826 ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 30 
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0025930 ZYPREXA 10MG TBL FLM 28 

0025931 ZYPREXA 10MG TBL FLM 56 

0025933 ZYPREXA 15MG TBL FLM 28 

0025936 ZYPREXA 20MG TBL FLM 28 

0025925 ZYPREXA 5MG TBL FLM 28 

0025919 ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 28 

0025920 ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 28 

0025918 ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 28 

 
(dále jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

I. Podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 4, 6, 8, 10a), 
10b), 11, 12, 23, 24, 26, 34, 54, 56, 67, 69a), 69b), 74, 76, 79a), 79b), 97, 100, 106, 107, 109, 
110, 115 a 116 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
 
I I .  Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené 
rozhodnutí se ve zbylých částech 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. 
 
Dne 16. 2. 2017 zahájil Ústav z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ 
nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše a podmínek 
úhrady předmětných léčivých přípravků, vedené pod sp. zn. SUKLS22412/2017 (dále jen 
„předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 26. 3. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na ustanovení § 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 referenční skupinu č. 84/2 – 
antipsychotika – multireceptoroví antagonisté základní úhradu ve výši 4,7130 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 k výrokům č. 2, 3 až 8, 9a), 10a), 11, 12, 13a), 14, 15a), 16, 17, 18, 19a), 20, 21a), 
22a), 23, 24, 25a), 26, 27, 28, 29a), 30 až 65, 66a), 67, 68, 69a) až 72a), 73 až 77, 78a), 79a), 
80 až 90, 91a), 92, 93a), 94 až 124, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Stanovuje na základě ustanovení § 39b odst. 11 a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky quetiapin, neretardovaný do 100 mg včetně, 
zvýšenou úhradu ve výši 3,4973 Kč za ODTD. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím výrokem 
k výrokům č. 9b), 10b), 13b), 15b), 19b), 21b), 22b), 25b), 29b), 66b), 69b), 70b), 71b), 72b), 
78b), 79b), 91b), 93b), které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
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 přípravku Doplněk názvu 

0184721 
AEDON 10 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
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 přípravku Doplněk názvu 
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0184719 
AEDON 10 MG TABLETY 
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH 

10MG POR TBL DIS 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 108,76 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
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 přípravku Doplněk názvu 

0184714 
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ 
V ÚSTECH 

5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
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 přípravku Doplněk názvu 
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0184712 
AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ 
V ÚSTECH 

5MG POR TBL DIS 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 60,06 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
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 přípravku Doplněk názvu 

0129467 DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
8. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0129469 DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 60 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
9. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0129437 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 9a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 9b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
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0129437 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 30 

 
tak, že nově činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
10. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0129439 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 10a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 10b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0129439 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 25MG TBL FLM 60 

 
která činí 52,46 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
11. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148773 EGOLANZA 15MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 152,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
12. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148774 EGOLANZA 20MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
13. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176115 HEDONIN 100MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 13a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 13b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176115 HEDONIN 100MG TBL FLM 60 

 
která činí 209,84 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
14. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176118 HEDONIN 200MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
15. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176127 HEDONIN 25MG TBL FLM 30 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 15a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 15b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176127 HEDONIN 25MG TBL FLM 30 

 
tak, že nově činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
16. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0115943 HEDONIN PROLONG 200MG TBL PRO 60 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
17. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0115949 HEDONIN PROLONG 300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
18. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0115955 HEDONIN PROLONG 400MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 282,78Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
19. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0116108 KETILEPT 100MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 19a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 19b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0116108 KETILEPT 100MG TBL FLM 60 

 
která činí 209,84 Kč. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
20. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0116123 KETILEPT 200MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
21. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0116099 KETILEPT 25MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 21a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 21b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0116099 KETILEPT 25MG TBL FLM 30 

 
která činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
22. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0116100 KETILEPT 25MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 22a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 22b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0116100 KETILEPT 25MG TBL FLM 60 

 
tak, že nově činí 52,46 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
23. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0197768 KETILEPT PROLONG 300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
24. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0197773 KETILEPT PROLONG 400MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 282,78 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
25. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111811 KVENTIAX 100MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 35,35 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 25a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 25b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje 
zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0111811 KVENTIAX 100MG TBL FLM 30 

 
která činí 104,92 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
26. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111831 KVENTIAX 150MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 53,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
27. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111855 KVENTIAX 200MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
28. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111858 KVENTIAX 200MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
29. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111792 KVENTIAX 25MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 29a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 29b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0111792 KVENTIAX 25MG TBL FLM 30 

 
tak, že nově činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
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35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
30. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0111875 KVENTIAX 300MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 106,04 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
31. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0205624 KVENTIAX PROLONG 150MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 118,24 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
32. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0205776 KVENTIAX PROLONG 200MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
33. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0205782 KVENTIAX PROLONG 300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
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376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
34. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0214078 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
35. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0214080 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 59,74 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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L/PSY 
 
36. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0214081 KVENTIAX PROLONG 50MG TBL PRO 90 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 89,60 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
37. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0231910 NYKOB 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176992 NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 28 

 
 
38. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0231912 NYKOB 10MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176994 NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 56 

 
39. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0231915 NYKOB 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176987 NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 28 

 
40. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0213917 NYKOB  5MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 112,11 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176989 NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 56 

 
41. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0124017 OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 I 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0124023 OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 II 

 
42. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0124003  OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 I 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0124009 OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 II 
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43. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167698 OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
44. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167699 OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
45. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0167694 OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
46. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167701 OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
47. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167696 OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
48. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167690 OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
49. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0234577 OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0201236 OLANZAPIN MYLAN  10MG POR TBL DIS 28 

0201247 OLANZAPIN MYLAN  10MG POR TBL DIS 28 

0234588 OLANZAPIN MYLAN  10MG POR TBL DIS 28 

 
50. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0500764 OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
51. 
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 přípravku Doplněk názvu 
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0234609 OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0201204 OLANZAPIN MYLAN  5MG POR TBL DIS 28 

0201215 OLANZAPIN MYLAN  5MG POR TBL DIS 28 

0234620 OLANZAPIN MYLAN  5MG POR TBL DIS 28 

 
52. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0500752 OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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, která nově 
činí 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
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53. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0114569 OLANZAPIN SANDOZ  10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
54. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029299 OLANZAPIN TEVA 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
55. 
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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 přípravku Doplněk názvu 

0029284 OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
56. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029295 OLANZAPIN TEVA 5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
57. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0029276 OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
58. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0149906 OLAZAX  10MG TBL NOB 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
59. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0149904 OLAZAX 5MG TBL NOB 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
60. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167040 OLAZAX DISPERZI 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
61. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0167038 OLAZAX DISPERZI 5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 



 

 

Str. 42 z 192 

 

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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
62. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148690 OLPINAT 10 MG 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
63. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148691 OLPINAT 10 MG 10MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
64. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148688 OLPINAT 5 MG 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
65. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0148689 OLPINAT 5 MG 5MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 112,11 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
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376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
66. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0237635 QUESTAX  100MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0108690 QUESTAX 100 MG 100MG TBL FLM 60 

 
Tento výrok 66a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 66b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237635 QUESTAX  100MG TBL FLM 60 

 
která činí 209,84 Kč. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0108690 QUESTAX 100 MG 100MG TBL FLM 60 

 
67. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0237631 QUESTAX 200MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108698 QUESTAX  200MG TBL FLM 30 

 
68. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237632 QUESTAX 200MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108699 QUESTAX  200MG TBL FLM 60 

 
69. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0237637 QUESTAX 25MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 



 

 

Str. 47 z 192 

 

Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108683 QUESTAX  25MG TBL FLM 30 

 
Tento výrok 69a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 69b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237637 QUESTAX 25MG TBL FLM 30 

 
tak, že nově činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108683 QUESTAX  25MG TBL FLM 30 

 
70. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0237638 QUESTAX 25MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108684 QUESTAX  25MG TBL FLM 60 

 
Tento výrok 70a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 70b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237638 QUESTAX 25MG TBL FLM 60 

 
která činí 52,46 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0108684 QUESTAX  25MG TBL FLM 60 
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71. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0186717 QUETAPO 25 MG 25MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok 71a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 71b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0186717 QUETAPO 25 MG 25MG TBL FLM 60 

 
která činí 52,46 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
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72. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230788 QUETIAPIN MYLAN 100MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146009 QUETIAPIN MYLAN 100 MG 100MG TBL FLM 60 

0146010 QUETIAPIN MYLAN 100 MG 100MG TBL FLM 60 

0230789 QUETIAPIN MYLAN  100MG TBL FLM 60 

 
Tento výrok 72a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 72b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230788 QUETIAPIN MYLAN 100MG TBL FLM 60 

 
která činí 209,84 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
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35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146009 QUETIAPIN MYLAN 100 MG 100MG TBL FLM 60 

0146010 QUETIAPIN MYLAN 100 MG 100MG TBL FLM 60 

0230789 QUETIAPIN MYLAN  100MG TBL FLM 60 

 
73. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230817 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 235,65 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146042 QUETIAPIN MYLAN 200 MG 200MG TBL FLM 100 

 
74. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230818 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 235,65 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146043 QUETIAPIN MYLAN 200 MG 200MG TBL FLM 100 

 
75. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230806 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146030 QUETIAPIN MYLAN 200 MG 200MG TBL FLM 30 

 
76. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230809 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0146033 QUETIAPIN MYLAN 200 MG 200MG TBL FLM 60 

0146034 QUETIAPIN MYLAN 200 MG 200MG TBL FLM 60 

0230810 QUETIAPIN MYLAN  200MG TBL FLM 60 

 
77. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230856 QUETIAPIN MYLAN 200MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0204363 QUETIAPIN MYLAN 200 MG TABLETY 

S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 
200MG TBL PRO 60 

 
78. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230759 QUETIAPIN MYLAN  25MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0136322 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 30 

 
Tento výrok 78a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 78b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
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b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230759 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 30 

 
která činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0136322 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 30 

 
79. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0230762 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 29,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0136325 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 60 

0136326 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 60 

0230763 QUETIAPIN MYLAN  25MG TBL FLM 60 

 
Tento výrok 79a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 79b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230762 QUETIAPIN MYLAN 25MG TBL FLM 60 

 
tak, že nově činí 52,46 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, které nově stanovuje takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0136325 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 60 

0136326 QUETIAPIN MYLAN 25 MG 25MG TBL FLM 60 

0230763 QUETIAPIN MYLAN  25MG TBL FLM 60 

 
80. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230838 QUETIAPIN MYLAN 300MG TBL FLM 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
0147785 QUETIAPIN MYLAN 300 MG 300MG TBL FLM 60 

0147804 QUETIAPIN MYLAN 300 MG 300MG TBL FLM 60 

0230843 QUETIAPIN MYLAN  300MG TBL FLM 60 

 
81. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0204373 
QUETIAPIN MYLAN 300 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 



 

 

Str. 58 z 192 

 

Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230865 QUETIAPIN MYLAN  300MG TBL PRO 60 

 
82. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0204383 
QUETIAPIN MYLAN 400 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

400MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 282,78 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230874 QUETIAPIN MYLAN  400MG TBL PRO 60 

 
83. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0174750 QUETIAPIN TEVA RETARD 200MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  



 

 

Str. 59 z 192 

 

 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0174753 QUETIAPIN TEVA RETARD 200MG TBL PRO 60 

 
84. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0174759 QUETIAPIN TEVA RETARD 300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0174762 QUETIAPIN TEVA RETARD 300MG TBL PRO 60 

 
85. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0174768 QUETIAPIN TEVA RETARD 400MG TBL PRO 60 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 282,78 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0174771 QUETIAPIN TEVA RETARD 400MG TBL PRO 60 

 
86. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0242437 QUETIAPINE ACCORD 200MG TBL PRO 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 235,65 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 
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0161360 
QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

200MG TBL PRO 100 

 
87. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0242436 QUETIAPINE ACCORD 200MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0161359 
QUETIAPINE ACCORD 200 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

200MG TBL PRO 60 

 
 
88. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0242432 QUETIAPINE ACCORD 300MG TBL PRO 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 353,48 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0161365 
QUETIAPINE ACCORD 300 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

300MG TBL PRO 100 

 
89. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0242431 QUETIAPINE ACCORD 300MG TBL PRO 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 212,09 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0161364 
QUETIAPINE ACCORD 300 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

300MG TBL PRO 60 

 
90. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0242424 QUETIAPINE ACCORD 400MG TBL PRO 60 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 282,78 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0161369 
QUETIAPINE ACCORD 400 MG TABLETY S 
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM 

400MG TBL PRO 60 

 
91. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0142866 
QUETIAPINE POLPHARMA 100 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

100MG TBL FLM 6X10 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 70,70 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
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Tento výrok 91a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 91b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 
Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0142866 
QUETIAPINE POLPHARMA 100 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

100MG TBL FLM 
6X10 

 
která činí 209,84 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a 
§ 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku takto: 
 
V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
92. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0142870 
QUETIAPINE POLPHARMA 200 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

200MG TBL FLM 6X10 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 141,39 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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L/PSY 
 
93. 
a) 
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 přípravku Doplněk názvu 

0142865 
QUETIAPINE POLPHARMA 25 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

25MG TBL FLM 3X10 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 14,93 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Tento výrok č. 93a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 93b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje výši 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 
Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0142865 
QUETIAPINE POLPHARMA 25 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

25MG TBL FLM 
3X10 

 
která činí 26,23 Kč. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 a 2 a § 
35 vyhlášky č. 376/2011 Sb., stanovuje podmínky zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku takto: 
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V  
E/PSY, NEU 
P: Quetiapin neretardovaný o síle do 100 mg včetně v jedné tabletě je předepisován u 
dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. 
 
94. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176663 STYGAPON  10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
95. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176665 STYGAPON  10MG POR TBL DIS 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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L/PSY 
 
96. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176644 STYGAPON  10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
97. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176646 STYGAPON  10MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
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98. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176675 STYGAPON  20MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
99. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0176657 STYGAPON  5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
100. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176635 STYGAPON  5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
101. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029617 ZALASTA 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
102. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029619 ZALASTA 10 MG 10MG POR TBL DIS 56 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
103. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029592 ZALASTA 10 MG 10MG TBL NOB 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
104. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029594 ZALASTA 10 MG 10MG TBL NOB 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
105. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029622 ZALASTA 15 MG 15MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 152,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
106. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029597 ZALASTA 15 MG 15MG TBL NOB 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 152,27 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
107. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029599 ZALASTA 15 MG 15MG TBL NOB 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 304,53 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
108. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029627 ZALASTA 20 MG 20MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
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376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
109. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029602 ZALASTA 20 MG 20MG TBL NOB 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
110. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029604 ZALASTA 20 MG 20MG TBL NOB 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 406,04 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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L/PSY 
 
111. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029607 ZALASTA 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
112. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029609 ZALASTA 5 MG 5MG POR TBL DIS 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 112,11 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
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113. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029581 ZALASTA 5 MG 5MG TBL NOB 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
114. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0029583 ZALASTA 5 MG 5MG TBL NOB 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 112,11 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
115. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0219820 ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 19,71 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0031869 ZOLEPTIL 25 25MG TBL OBD 30 

 
116. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0219826 ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 35,35 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0031875 ZOLEPTIL 50 50MG TBL OBD 30 

 
117. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025930 ZYPREXA 10MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
118. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025931 ZYPREXA 10MG TBL FLM 56 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
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119. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025933 ZYPREXA 15MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 152,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
120. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025936 ZYPREXA 20MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 203,02 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
121. 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0025925 ZYPREXA 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
122. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025919 ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 101,51 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
123. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025920 ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 152,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY 
 
124. 
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 přípravku Doplněk názvu 

0025918 ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté 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 56,05 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve spojení s ustanovením § 33 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb., mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
L/PSY“ 

 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 15. 4. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1, 2, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 a domáhá se zrušení 
napadeného rozhodnutí a navrácení věci Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu 
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k výrokům č. 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 držitelem rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků v těchto výrocích uvedených. 
 
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, s nimiž se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
Úvodem si odvolací orgán dovolí předeslat, že struktura odvolací argumentace odvolatele je 
poněkud obtížněji uchopitelná, pročež se odvolací orgán rozhodl pro účely jejího 
přehlednějšího vypořádání přistoupit k jejímu rozdělení na řadu jednotlivých dílčích bodů. 
 
1. 
Odvolatel namítá, že Ústav v rozporu se zákonem v řadě zemí Evropské unie nezjistil 
skutečnou cenu výrobce léčivých přípravků zahrnutých do vnější cenové reference. 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav při výpočtu ceny výrobce z nalezené velkoobchodní 
či maloobchodní ceny vědomě použil mnoho let neaktuální údaje. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že Ústavem shromážděné cenové reference (včetně Ústavem 
zjištěných či dopočítávaných zahraničních cen výrobce) jsou na základě předmětné spisové 
dokumentace náležitě podložené a reprodukovatelné. Podklady pro příslušné Ústavem 
shromážděné cenové reference byly do předmětné spisové dokumentace vloženy dne 
16. 8. 2019 pod č. j. sukl220961/2019 a dne 5. 2. 2020 pod č. j. sukl32160/2020. Každému 
účastníku předmětného správního řízení jsou tedy na základě předmětného spisu příslušné 
podklady pro Ústavem shromážděné cenové reference dostatečně dostupné, aby se s nimi 
mohl náležitě seznámit, a případně i ve vztahu k těmto cenovým referencím prokazovat opak. 
Cenové reference jsou proto ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti. Jelikož žádný z účastníků předmětného správního řízení 
domněnku správnosti pro Ústavem shromážděné cenové reference prostřednictvím prokázání 
opaku nevyvrátil, platí vyvratitelná domněnka i nadále. 
 
Zda se v případě Ústavem prezentovaných zahraničních cen výrobce jedná vskutku 
o skutečné ceny (za které jsou vskutku uváděny na daný zahraniční trh), zde v zásadě 
nepředstavuje právně relevantní okolnost. Rozhodné je, že jsou tyto ceny ze zákona nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti, přičemž žádnému z účastníků předmětného správního 
řízení se nepodařilo prokázat opak (postavit najisto, že Ústavem prezentované ceny výrobce 
jsou nesprávné). 
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Je pravdou, že některé Ústavem aplikované postupy dopočtu zahraničních cen výrobce 
se opírají o data (například o data o zahraničních přirážkách a maržích) publikovaná již před 
řadou let. Tato okolnost je ze spisu zjevná a Ústav ji nijak nezastírá. Nicméně, v situaci, kdy 
nemá správní orgán k dispozici novější data, přičemž není prokázáno, že starší data jsou již 
nesprávná, lze ve správním řízení zcela jistě využít i dostupná data starší. Je třeba 
připomenout, že žádný platný právní předpis striktně vzato nelimituje Ústav v otázce, jak stará 
data o zahraničních přirážkách a maržích lze při postupu dopočtu zahraničních cen výrobce 
využít. Je-li to tedy ku prospěchu zjištění stavu věci, klidně se může jednat i o starší data, 
neboť v souladu s § 50 odst. 4 správního řádu platí, že „Pokud zákon nestanoví, že některý 
podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle 
své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli 
účastníci“. Jelikož Ústav nedisponoval žádnými novějšími konkrétními daty, a ani účastníci 
řízení taková data Ústavu neposkytli, nebylo vadou, pakliže Ústav vycházel ze starších dat, 
jež měl reálně k dispozici. 
 
Argumentace odvolatele stran nezjištění skutečných cen výrobce či využití postarších 
dat při dopočtech některých zahraničních cen výrobce tedy neznačí nic o podstatných 
vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené 
rozhodnutí rušit. 
 
2. 
Dále odvolatel brojí proti postupu Ústavu, že Ústav zvýšil základní úhradu referenční 
skupiny č. 84/2, údajně ve veřejném zájmu, pouze na úroveň ceny léčivého přípravku, jenž 
není v České republice dostupný. S ohledem na plnou úhradu tohoto nedostupného 
přípravku pak Ústav, slovy odvolatele, odmítl zvýšit základní úhradu referenční skupiny č. 84/2 
podle právní úpravy provádějící ústavně garantované právo na ochranu zdraví, vyžadující 
nejméně jeden plně hrazený dostupný přípravek této referenční skupině. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Základní úhrada (jinde také jen jako „ZÚ“) referenční skupiny č. 84/2 byla výrokem č. 1 
napadeného rozhodnutí stanovena v souladu s § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
a zvýšena ve veřejném zájmu postupem dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a to 
konkrétně podle české ceny výrobce předmětného přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10MG 
TBL FLM 28, kód Ústavu 0114569 (dále také jen jako „OLANZAPIN SANDOZ 10MG“ 
či „referenční přípravek“). Tyto okolnosti jsou zřejmé zejména ze stran 127 a 128 napadeného 
rozhodnutí. 
 
Ústav přitom na straně 129 a 130 napadeného rozhodnutí popsal, že zde nejsou dány důvody 
k dalšímu navyšování úhrad, a to ve smyslu zajišťování plně hrazených zástupců ve skupině 
č. 153 antipsychotika – multireceptoroví antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
postupem dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. Na tuto okolnost naráží odvolatel ve své 
námitce, jsa přesvědčen, že měl Ústav v rámci postupu stanovení výše ZÚ k aplikaci § 39c 
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odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. (zajištění alespoň jednoho plně hrazeného zástupce ve skupině 
č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.) ve skutečnosti přistoupit.  
 
Odvolatelem požadovanému postupu však bránila okolnost, že napadeným rozhodnutím zde 
byla zajištěna plná úhrada referenčního přípravku (dle tvrzení odvolatele nicméně 
nedostupného), který do skupiny č. 153 přílohy č. 2, stejně jako všechny ostatní předmětné 
přípravky, patří. Uvedené Ústav ozřejmuje právě na stranách 129 a 130 napadeného 
rozhodnutí. 
 
Na straně 127 napadeného rozhodnutí (v rámci pasáže věnované postupu stanovení ZÚ) 
mimo jiného stojí, že „Ústav upravil úhradu podle ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. pouze do výše ceny za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou 
za ODTD v České republice“. Podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. přitom platí, 
že „Ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 3 zákona může Ústav zvýšit základní úhradu, jestliže 
je základní úhrada vypočtena podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona a cena referenčního 
přípravku je nižší o více než 20 % než průměr druhé a třetí nejnižší ceny referenčního 
přípravku zjištěných v ostatních členských státech Evropské unie. Je-li splněna podmínka 
podle věty první, pak je základní úhrada zvýšena na úroveň průměru druhé a třetí nejnižší 
ceny výrobce referenčního přípravku, nejvýše však na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň 
jednoho přípravku v dané referenční skupině“. 
 
Díky tomu, že byla podle české ceny výrobce referenčního přípravku zvýšena ZÚ 
referenční skupiny č. 84/2 (na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho 
přípravku v dané referenční skupině), měl tedy referenční přípravek také zajištěnu plnou 
úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tuto okolnost lze ověřit například 
porovnáním maximální možné úhrady pro konečného spotřebitele referenčního přípravku 
(152,98 Kč/balení; viz str. 131 napadeného rozhodnutí), která pro něj (po připočtení tuzemské 
maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty; srov. § 39h odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb.) vyplývá z jeho úhrady stanovené v napadeném rozhodnutí (101,51 Kč/balení; 
viz výrok č. 53 napadeného rozhodnutí), s jeho maximální cenou pro konečného spotřebitele 
(rovněž 152,98 Kč/balení), která je uvedena kupříkladu na straně č. 7 spisového podkladu 
„P2_153_2q2019_SCAU191201_SUKLS22412_2017.pdf“, vloženého do spisové 
dokumentace předmětného správního řízení dne 5. 2. 2020 pod č. j. sukl32160/2020 (dále 
také jen jako „podklad k příloze č. 2“). Tuto okolnost pak lze rovněž ověřit například 
ve veřejném seznamu cen a úhrad (srov. § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) platném 
a účinném v době nástupu účinnosti napadeného rozhodnutí (tj. v červnu 2020), volně 
dostupném z internetové adresy https://www.sukl.cz/file/93326_1_1 (dále také jen jako 
„červnový seznam“). 
 
Podle str. 5 spisového podkladu „FU_84-2_2q2019_SUKLS22412_2017.pdf“, založeného 
do spisu dne 18. 6. 2019 pod č. j. sukl220961/2019 (dále také jen jako „podklad cenové 
reference pro ZÚ“), byl referenční přípravek v rozhodném období dle § 39c odst. 11 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (tj. za 2. kvartál roku 2019) 
obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou látku 

https://www.sukl.cz/file/93326_1_1
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olanzapin. Referenční přípravek, který získal napadeným rozhodnutím plnou úhradu, byl 
tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
K navyšování úhrad postupem dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v rámci postupu 
stanovení ZÚ zde tedy nebyl vskutku žádný zjevný věcný či právní důvod. Skupina 
pacientů léčená předmětnými přípravky při hrazení v úrovni ZÚ měla napadeným 
rozhodnutím zajištěného plně hrazeného zástupce v podobě předmětného přípravku 
OLANZAPIN SANDOZ 10MG. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti referenčního přípravku nelze přisvědčit. 
 
3. 
Odvolatel k tomu doplňuje, že pouze na úroveň ceny výrobce v České republice nedostupného 
přípravku zvýšil Ústav taktéž zvýšenou (základní) úhradu léčivým přípravkům s obsahem 
léčivé látky quetiapin v neretardované lékové formě o síle do 100 mg včetně. Rovněž v tomto 
případě Ústav z pohledu odvolatele pochybil, když neaplikoval úpravu zvýšení úhrady 
provádějící ústavně garantované právo na ochranu zdraví. Svůj postup Ústav opět odůvodnil 
odkazem na plnou úhradu nedostupného léčivého přípravku a dále na plnou úhradu léčivého 
přípravku, který léčivou látku quetiapin, natožpak v neretardované lékové formě, vůbec 
neobsahuje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jedna další úhrada zvýšena (také jen „DZÚ“) pro skupinu předmětných přípravků s obsahem 
léčivé látky quetiapin v síle do 100 mg byla výrokem č. 2 napadeného rozhodnutí stanovena 
v souladu s § 39b odst. 11 a § 39b odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a dále zvýšena 
ve veřejném zájmu postupem dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a to konkrétně podle 
české ceny výrobce předmětného přípravku QUETIAPIN MYLAN 100MG TBL FLM 60, kód 
Ústavu 0230789 (dále také jen jako „QUETIAPIN MYLAN 100MG“ či „rozhodný přípravek“). 
Tyto okolnosti jsou zřejmé zejména ze strany 137 napadeného rozhodnutí. 
 
I v tomto případě Ústav na straně 138 napadeného rozhodnutí seznal, že zde nejsou důvody 
k dalšímu navyšování úhrad ve smyslu zajišťování plně hrazených zástupců ve skupině č. 153 
antipsychotika – multireceptoroví antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. postupem 
dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolatel i v tomto případě opět zastává názor, že měl 
Ústav v rámci postupu stanovení výše DZÚ § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. (zajištění 
alespoň jednoho plně hrazeného zástupce ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb.) použít. Napadeným rozhodnutím však již byla zajištěna plná úhrada 
referenčního přípravku (dle tvrzení odvolatele nedostupného), jenž do skupiny č. 153 přílohy 
č. 2, stejně jako všechny ostatní předmětné přípravky, patří. To Ústav popisuje právě na straně 
138 napadeného rozhodnutí. 
 
Je sice pravdou, že Ústav na stranách 129 a 130 napadeného rozhodnutí při stanovování ZÚ, 
jakož stejně tak i na straně 138 napadeného rozhodnutí při stanovování DZÚ, argumentuje 
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tím, že ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je zajištěn plně hrazený přípravek 
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG (který obsahuje léčivou látku olanzapin a neobsahuje léčivou 
látku quetiapin), pročež tedy v rámci postupu stanovení ZÚ i DZÚ nepřistoupil k navýšení 
úhrad (resp. zajišťování plných úhrad) postupem dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.  
Uvedení jen jednoho plně hrazeného zástupce ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. ze strany Ústavu nicméně není nijak neobvyklé, neboť § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. požaduje „alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen“, přičemž plně hrazený 
referenční přípravek náleží stejně jako všechny ostatní předmětné přípravky do stejné 
referenční skupiny č. 84/2. 
 
Bylo by samozřejmě možné (a patrně i užitečné), aby Ústav v napadeném rozhodnutí 
při odmítnutí aplikace § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. explicitně zmínil i plně hrazeného 
zástupce pro skupinu pacientů (dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi 
dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci), kteří jsou léčení předmětnými přípravky v úrovni 
DZÚ (tedy aby zmínil i ostatní plně hrazené zástupce ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb.). Takové neuvedení dalších plně hrazených zástupců nicméně nelze považovat 
za vadu, pro kterou by bylo třeba napadené rozhodnutí rušit. Explicitní uvedení jen jediného 
plně hrazeného zástupce ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ze strany 
Ústavu zde totiž ještě neznamená, že Ústav eventualitu zajištění plné úhrady pro vícero 
přípravků ze skupiny č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. v napadeném rozhodnutí nějak 
zatajil – například i zajištění plné úhrady pro přípravek QUETIAPIN MYLAN 100MG 
(čili pro neretardovaný přípravek s obsahem quetiapinu v síle do 100 mg) v úrovni jeho DZÚ. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústav na straně 137 napadeného rozhodnutí (v rámci odůvodnění 
postupu stanovení DZÚ) jasně uvedl, že „Ústav upravil úhradu podle ustanovení § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. pouze do výše ceny za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou 
za ODTD v České republice“, přičemž podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. platí, že 
„Ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 3 zákona může Ústav zvýšit základní úhradu, jestliže je 
základní úhrada vypočtena podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona a cena referenčního přípravku 
je nižší o více než 20 % než průměr druhé a třetí nejnižší ceny referenčního přípravku 
zjištěných v ostatních členských státech Evropské unie. Je-li splněna podmínka podle věty 
první, pak je základní úhrada zvýšena na úroveň průměru druhé a třetí nejnižší ceny výrobce 
referenčního přípravku, nejvýše však na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho 
přípravku v dané referenční skupině“, jasně tím dal účastníkům předmětného správního 
řízení na srozuměnou, že zvýšil DZÚ na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň 
jednoho přípravku s obsahem quetiapinu v síle do 100 mg (v úrovni DZÚ) – čili fakticky 
předmětného přípravku QUETIAPIN MYLAN 100MG. 
 
Uvedené lze ověřit například porovnáním maximální možné úhrady pro konečného 
spotřebitele rozhodného přípravku (313,60 Kč/balení; viz str. 139 napadeného rozhodnutí), 
která pro něj (po připočtení tuzemské maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané 
hodnoty; srov. § 39h odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) vyplývá z jeho zvýšené úhrady stanovené 
v napadeném rozhodnutí (209,84 Kč/balení; viz výrok č. 72b napadeného rozhodnutí), s jeho 
maximální cenou pro konečného spotřebitele (rovněž 313,60 Kč/balení), uvedenou 
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kupříkladu na straně č. 7 podkladu k příloze č. 2. Okolnost zajištění plné úhrady pro rozhodný 
přípravek v úrovni DZÚ v době nástupu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí lze navíc ověřit 
například z červnového seznamu. 
 
Podle str. 6 podkladu cenové reference pro ZÚ byl rozhodný přípravek v rozhodném období 
dle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
(tj. za 2. kvartál roku 2019) obchodován s 4,5% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku quetiapin (o jakékoliv síle). Podle str. 4 spisového podkladu 
„FU_quetiapin neret. do 100 mg vcetne_SUKLS22412_2017_ZvU.pdf“, založeného 
do spisové dokumentace dne 5. 2. 2020 pod č. j. sukl32160/2020 (dále také jen jako „podklad 
cenové reference pro DZÚ“), byl rozhodný přípravek v rozhodném období dle § 39c odst. 11 
písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (tj. za 2. kvartál roku 
2019) obchodován s 15,5% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou 
látku quetiapin v síle do 100 mg. Rozhodný přípravek, který napadeným rozhodnutím 
získal v úrovni DZÚ plnou úhradu, byl tedy v rozhodném období dostupný na českém 
trhu. 
 
K navyšování úhrad postupem dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v rámci postupu 
stanovení DZÚ zde tedy vskutku nebyl žádný zjevný věcný či právní důvod. Rovněž 
skupina pacientů léčená předmětnými přípravky s obsahem neretardovaného 
quetiapinu v síle do 100 mg při jejich hrazení v úrovni DZÚ měla napadeným 
rozhodnutím zajištěného plně hrazeného zástupce, v podobě předmětného přípravku 
QUETIAPIN MYLAN 100MG. 
 
Argumentace odvolatele stran neprovedení zvýšení úhrad v úrovni DZÚ kvůli 
nedostupnému referenčnímu přípravku tedy neznačí nic o podstatných vadách 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené 
rozhodnutí rušit. 
 
4. 
Zejména ve světle výše uvedených skutečností shledává odvolatel napadené rozhodnutí 
nezákonným. Jelikož nezákonnost v očích odvolatele tíží mj. výroky č. 1, o základní úhradě 
referenční skupiny č. 84/2, a č. 2, o (základní) zvýšené úhradě referenčních přípravků 
s obsahem léčivé látky quetiapin v neretardované formě o síle do 100 mg včetně, jež jsou 
ve vztahu ke zbývajícím výrokům napadeného rozhodnutí v podstavení výroků 
podmiňovacích, domáhá se odvolatel zrušení napadeného rozhodnutí v celém rozsahu. 
V tomto světle se odvolatel ve svém odvolání, dle svých slov, pro nadbytečnost nevěnuje 
nezákonnosti navazujících výroků napadeného rozhodnutí o úhradě jednotlivých předmětných 
přípravků. Odvolatel soudí, že vzhledem ke znění § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. by se 
těmito důvody nemělo zabývat ani ministerstvo, neboť na zrušení celého napadeného 
rozhodnutí jejich přezkum nemůže nic změnit. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Je sice pravdou, že pokud by na základě výše uvedené argumentace odvolatele shledal 
odvolací orgán podmiňující výroky č. 1 a 2 napadeného rozhodnutí nesouladnými s platnými 
právními předpisy, nevyhnutelně by to značilo nesoulad s právními předpisy i veškerých na ně 
navazujících výroků napadeného rozhodnutí. Další argumentace odvolatele k navazujícím 
výrokům by se v takovém případě mohla vskutku jevit poněkud zbytnou a odvolací orgán by 
k ní pak v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. zřejmě vskutku ani nepřihlížel. Tak 
tomu nicméně není – odvolacímu orgánu se podmiňující výroky č. 1 a 2 napadeného 
rozhodnutí, i s přihlédnutím k výše uvedené argumentaci odvolatele, nesouladné s platnými 
právními předpisy nejeví. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezákonnosti podmiňujících výroků napadeného 
rozhodnutí tak nelze přisvědčit. 
 
5. 
Odvolatel dále v rámci svého odvolání přibližuje postup Ústavu při stanovení základní 
úhrady. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav nejprve posuzoval obvyklou denní terapeutickou dávku (dále  
jen „ODTD“) léčivých látek olanzapin, quetiapin a zotepin, přičemž konstatoval, že nebyla 
prokázána odlišnost dávkování těchto látek v běžné klinické praxi od ODTD stanovené 
v předchozí revizi systému úhrad referenční skupiny č. 84/2, tedy v řízení vedeném Ústavem 
pod sp. zn. SUKLS26737/2010 (dále také jen „předchozí revize“). Podle odvolatele považoval 
Ústav – stejně jako v rozhodnutí vydaném v předchozí revizi dne 29. 6. 2012 – za ODTD:  
 
- u léčivé látky olanzapin v perorální formě podání 13 mg podaných jednou denně; 
 
- u léčivé látky quetiapin v perorální formě podání u lékové formy s okamžitým uvolňováním 
400 mg rozdělených do dvou denních dávek; 
 
- u léčivé látky quetiapin v perorální formě podání u lékové formy s prodlouženým uvolňováním 
400 mg podaných jednou denně a 
 
- u léčivé látky zotepin 200 mg rozdělených do tří denních dávek. 
 
Odvolatel je nicméně toho názoru, že Ústav takto ODTD určil na základě neaktuálních 
podkladů, jež o případné změně běžné klinické praxe po skončení předchozího revizního 
řízení ničeho nevypovídají. Porušení zákona v tomto směru se odvolatel věnuje níže 
v odvolání. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav se zabýval problematikou stanovování výší ODTD léčivých látek obsažených 
v předmětných přípravcích (ve vztahu k jejich klinickému využití při hrazení v úrovni ZÚ, 
tj. ve vztahu ke klinickému využití v udržovací léčbě schizofrenie) na stranách 111 až 113 
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napadeného rozhodnutí. Ústav přitom vskutku odmítl změnit dříve stanovené výše ODTD, 
neboť měl za to, že zde nebylo prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je 
odlišné od ODTD stanovených v předchozí revizi úhrad (viz str. 113 napadeného rozhodnutí). 
 
Ústav se přitom mimo jiného odkazoval například na odborný spisový podklad 
„49. Mohr 2017.pdf“, založený do předmětné spisové dokumentace dne 5. 2. 2020 
pod č. j. sukl32160/2020 (dále také jen jako „Mohr 2017“). Podklad Mohr 2017 je pak 
pod číslem reference 49 uveden i v seznamu podkladů pro vydání napadeného rozhodnutí 
na straně 106 napadeného rozhodnutí, a to jako podklad „Mohr P a kol. Klinická 
psychofarmakologie. Maxdorf 2017. ISBN 978-80-7345-546-0“. Podklad Mohr 2017 byl přitom 
publikován v roce 2017 – čili v témže roce, ve kterém bylo předmětné správní řízení zahájeno. 
 
Ke stanovení výše ODTD olanzapinu Ústav s odkazem na podklad Mohr 2017 na straně 112 
napadeného rozhodnutí konkrétně uvedl, že „V odborné publikaci z roku 2017 (49) je uvedeno, 
že doporučená počáteční dávka olanzapinu v indikaci schizofrenie je 10 mg denně a dávkování 
se přizpůsobuje klinickému stavu v rozsahu dávek 5-20 mg denně. Na základě odborného 
posouzení bylo zjištěno, že aktuální obvyklé dávkování (1,49) pro léčivou látku olanzapin 
v perorální formě v běžné klinické praxi není odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi 
úhrad a odpovídá 13 mg podaných jednou denně“. 
 
Ke stanovení výše ODTD quetiapinu (u lékové formy s prodlouženým i okamžitým 
uvolňováním) Ústav s odkazem na podklad Mohr 2017 na straně 113 napadeného rozhodnutí 
konkrétně uvedl, že „V odborné publikaci z roku 2017 (49) je uvedeno, že při léčbě schizofrenie 
se titruje dávka první 4 dny a to první den 50 mg, druhý den 100 mg, třetí den 200 mg a čtvrtý 
den 300 mg. Od čtvrtého dne dále by měla být dávka upravována podle stavu a snášenlivosti 
v rozsahu 150-750 mg denně. Quetiapin v neretardované formě se podává 2x denně. 
Quetiapin v retardované formě se doporučuje podávat 1x denně se stejným titračním 
schématem jako u neretardované formy. Na základě odborného posouzení bylo zjištěno, že 
aktuální obvyklé dávkování (1,49) pro léčivou látku quetiapin v perorální formě v běžné klinické 
praxi není odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad a odpovídá 400 mg 
rozdělených do 2 denních dávek u lékové formy s okamžitým uvolňováním a 400 mg podaných 
jednou denně u lékové formy s prodlouženým uvolňováním“. 
 
Ke stanovení výše ODTD zotepinu Ústav s odkazem na podklad Mohr 2017 na straně 113 
napadeného rozhodnutí konkrétně uvedl, že „V odborné publikaci z roku 2017 (49) je uvedeno, 
že se na začátku podává 25 mg zotepinu 3x denně. Dále je možno dávku zvýšit až na 100 mg 
3x denně. Je vhodné dávku zvyšovat v intervalu 4 dnů. Na základě odborného posouzení bylo 
zjištěno, že aktuální obvyklé dávkování (1,49) pro léčivou látku zotepin v perorální formě 
v běžné klinické praxi není odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad a odpovídá 
200 mg rozdělených do 3 denních dávek“. 
 
Z uvedeného je zřejmé, že podklad Mohr 2017 byl spolu se souhrnem údajů o léčivém 
přípravku (označen referencí č. 1; jinak také jen „SPC“) předmětných přípravků hlavním 
odborným podkladem, na jehož základě se Ústav rozhodl ODTD léčivých látek obsažených 
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v předmětných přípravcích nezměnit. Vzhledem k tomu, že byl podklad Mohr 2017 publikován 
ve stejném roce, kdy bylo zahájeno předmětné správní řízení, nelze jej bez dalšího označovat 
jako podklad neaktuální. 
 
Argumentaci odvolatele stran neaktuálních podkladů při stanovování výší ODTD tak 
nelze přisvědčit. 
 
6. 
Dále odvolatel poznamenává, že se Ústav věnoval posuzování ODTD pro další zvýšenou 
úhradu léčivých přípravků s obsahem léčivé látky quetiapin se silou 25 mg při léčbě 
psychotických komplikací dopaminergní léčby Parkinsonovy choroby. V tomto případě Ústav 
dle odvolatele dospěl na základě relativně aktuálních podkladů k závěru, že obvyklé dávkování 
v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD stanovené v revizním řízení 
sp. zn. SUKLS26737/2010 (rozhodnutím z 30. 1. 2014). Konkrétně ODTD činí 100 mg namísto 
50 mg, v obou případech rozdělených do dvou denních dávek. Zvýšenou úhradu proto Ústav 
nově stanovil léčivým přípravkům s touto léčivou látkou o síle 100 mg, omezil ji však jen 
na neretardovanou lékovou formu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
ODTD léčivé látky quetiapin v neretardované lékové formě ve vztahu k jejímu klinickému 
využití pro léčbu psychotických komplikací dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci, které se 
týká DZÚ neretardovaných předmětných přípravků s obsahem quetiapinu do síly 100 mg, byla 
napadeným rozhodnutím vskutku změněna z původních 50 mg, rozdělených do dvou denních 
dávek na 100 mg, rovněž rozdělených do dvou denních dávek, a to na základě různých 
odborných podkladů, z nichž některé byly vydány až roku 2019. 
 
Odvolací orgán přitom poznamenává, že některé odborné podklady, na jejichž základě Ústav 
změnil ODTD léčivé látky quetiapin v neretardované lékové formě ve vztahu k jejímu 
klinickému využití pro léčbu psychotických komplikací dopaminergní léčby Parkinsonovy 
nemoci, jsou sice mladší než výše uvedený podklad Mohr 2017, nicméně to bez dalšího 
nedokazuje ničeho o tom, že by byl podklad Mohr 2017 v době vydání napadeného rozhodnutí 
již překonaný a neaktuální pro účely stanovení (resp. zachování) ostatních výší ODTD. 
 
Odvolatelova argumentace nesvědčí o žádných vadách v postupu Ústavu či napadeném 
rozhodnutí. 
 
7. 
Odvolatel přibližuje, že při stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 84/2 Ústav 
aplikoval § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., podle něhož se základní úhrada stanoví 
ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku 
zařazeného do referenční skupiny zjištěné v kterémkoli členském státě Evropské unie 
pro léčivý přípravek dostupný na trhu v České republice. Dostupným se pak rozumí takový 
přípravek, jehož podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeutických zaměnitelných 
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přípravků 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 přípravky se za dostupné pokládají 
vždy). Důvody pro aplikaci ostatních písmen § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Ústav 
při stanovení základní úhrady neshledal. 
 
Odvolatel dále rozvádí, že za léčivý přípravek vyhovující § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. označil Ústav přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD 200MG TBL PRO 60, 
kód SÚKL 0194340 (dále jen „QUETIAPIN TEVA RETARD“), s cenou výrobce ve Švédsku. 
Ta dle Ústavu činila 26,45544188 Kč za balení, čemuž vzhledem k ODTD léčivé látky 
quetiapin, síle tohoto léčivého přípravku a velikosti jeho balení odpovídá cena 0,8818 Kč 
za ODTD. Odvolatel je však přesvědčen, že se pravděpodobnost, že by cena výrobce léčivého 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve Švédsku činila právě 26,45544188 Kč za balení, 
limitně blíží nule. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Průběžně kalkulovaná výše ZÚ (ještě před finálním navýšením ve veřejném zajmu dle § 16 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) činila pouhých 0,8818 Kč/ODTD, přičemž vskutku vycházela 
ze švédské ceny výrobce (26,45544188 Kč/balení) předmětného přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD, což je patrné ze strany 126 napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán ozřejmí postup dopočtu švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD. 
 
Podle podkladu „47-Seznam referencnich zdroju-19072019.pdf“, vloženého do spisové 
dokumentace dne 16. 8. 2019 pod č. j. sukl220961/2019 (dále jen jako „seznam referenčních 
zdrojů“), zjišťuje Ústav ve Švédsku velkoobchodní cenu (AIP) posuzovaných přípravků 
ve švédských korunách (SEK).  
 
Pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD byla Ústavem ve Švédsku ke dni 18. 7. 2019 
konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 11,240 SEK. Tato okolnost je přitom zřejmá 
ze str. 10 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že švédská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, 
přičemž samotná švédská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu dopočtu, 
kdy jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou švédskou velkoobchodní cenu. Tento 
dopočet je metodicky popsán v metodice Ústavu, vložené do předmětné spisové dokumentace 
ke dni 16. 8. 2019 (č. j. sukl220961/2019) pod označením „SP-CAU-010-29vydani_Metodika 
prepoctu nalezene ceny na cenu referencni_17_06_2019.pdf“ (dále také jen jako „metodika 
přepočtu“). 
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Z metodiky přepočtu (str. 2 a 8) je zřejmé, že do výpočtu švédské ceny výrobce ze zjištěné 
švédské velkoobchodní ceny vstupuje pouze průměrná 2,70% marže distributora, která je 
podle strany 8 metodiky přepočtu podložena podkladem Surveying, Assessing and Analysing 
the Pharmaceutical Sector in the 25 EU Member States, jehož autorem je Österreichisches 
Bundesinstitut für Gesundheitswesen (též jen jako „ÖBIG“), a to konkrétně jeho stranou 679. 
Podklad ÖBIG byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 16. 8. 2019 
pod č. j. sukl220961/2019 jako „OBIG.pdf“. Na příslušné straně podkladu ÖBIG pak mimo 
jiného stojí: „The wholesale margin is not regulated by the government but based on free 
agreements between manufacturers and wholesalers, that are not public. On average it is 
estimated to be 2.7% of the pharmacy purchasing price (as per 2004).“ 
 
Ze švédské velkoobchodní ceny je tak dopočítávána švédská cena výrobce podle vztahu 
Cena výrobce = velkoobchodní cena * (1-0,027), což je zřejmé právě ze strany č. 8 metodiky 
přepočtu. Pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD činila dopočítaná švédská cena výrobce 
částku 10,94 SEK, což je dáno vztahem 10,94 ≈ 11,240 * (1-0,027). To se shoduje s částkou 
uvedenou na straně č. 10 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat švédskou cenu 
výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. 
Ústavem aplikovaný postup výpočtu švédských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený. Lze dodat, že podle judikatury Nejvyššího správního soudu 
(viz bod 46 rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61-66; dále také jen jako 
„rozsudek“) platí, že „domněnka správnosti v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění se může aplikovat pouze v případě, že jsou údaje podloženy konkrétními 
a ověřitelnými podklady“. 
 
U Ústavem prezentované švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD tedy 
nastala vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
neboť její dopočet je ve spise podložen konkrétními a ověřitelnými podklady. 
 
Z výše uvedeného je také zřejmé, že Ústav konkrétní výši švédské ceny výrobce v zásadě 
odhadoval, jelikož ji dopočítával na základě znalosti toliko průměrné výše marže distributora. 
Je zde tudíž vskutku možné, že reálná švédská cena výrobce (případně ani jedna reálná 
švédská cena výrobce, je-li reálných švédských cen výrobce ve skutečnosti vícero) přípravku 
QUETIAPIN TEVA RETARD se nemusí shodovat s Ústavem odhadovanou výší. Takový 
postup (využití metody odhadu při formulaci zahraniční ceny výrobce) nicméně v zásadě 
aproboval i Nejvyšší správní soud ve výše zmiňovaném rozsudku. Konkrétně se v odstavci 
č. 47 rozsudku píše, že „Za účelové považuje NSS také tvrzení stěžovatele, že určitá část 
dopočítané výše zahraničních cen výrobce bude vždy více či méně přesným odhadem 
a na tom nic nemůže změnit ani skutečnost, že správní orgány v metodice podrobně odůvodní 
veškeré okolnosti. Právě z tohoto důvodu musí být údaje, které mají na výši referenční ceny 
vliv, podloženy zdroji. Pouze v takovém případě totiž mají účastníci řízení možnost tyto údaje 
účinně rozporovat a jedině tímto postupem může být konečná cena stanovena 
v co nejpřesnější výši“. 
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Okolnost, že Ústavem prezentovaná švédská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD nemusí odpovídat jeho reálné švédské ceně výrobce, zde tedy není právně 
relevantní, je-li jinak Ústavem prezentovaná švédská cena výrobce nadána zákonnou 
vyvratitelnou domněnkou správnosti, již se nepodařilo žádnému z účastníků předmětného 
správního řízení vyvrátit prokázáním opaku (např. prokázáním jiné výše švédské ceny 
výrobce).  
 
Zcela na okraj lze poznamenat, že okolnosti, že nebyl žádným účastníkem předmětného 
správního řízení ve vztahu k Ústavem dopočtené švédské ceně výrobce přípravku 
QUETIAPIN TEVA RETARD prokázán opak (srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.) 
nasvědčuje i to, že odvolatel sice na jednu stranu o její výši patrně pochybuje, zároveň však 
není schopen s naprostou jistotou tvrdit (respektive prokázat), že se za tuto cenu přípravek 
QUETIAPIN TEVA RETARD v žádném případě na švédský trh neuvádí. 
 
Odvolací orgán v této souvislosti připomíná, že ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
lze vyvratitelnou domněnku správnosti Ústavem dopočítané švédské ceny výrobce vyvrátit 
výlučně prostřednictvím prokázání opaku účastníkem správního řízení, tj. postavením najisto, 
že Ústavem dopočítaná cena švédská cena výrobce je zcela určitě nesprávná. Vyvratitelnou 
domněnku správnosti Ústavem dopočítané švédské ceny výrobce tak nelze vyvrátit 
např. vedením polemik stran důvodných pochybností ve smyslu § 3 správního řádu, jelikož 
zvláštní ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. k vyvrácení domněnky správnosti 
speciálně a zcela konkrétně žádá právě jen prokázání opaku (nikoliv tedy třeba prokázání 
existence důvodných pochybností), a to navíc jen a pouze ze strany účastníků správního 
řízení. Kdyby Ústavem shromážděné cenové reference nebyly ze zákona nadány vyvratitelnou 
domněnkou správnosti (což jsou), jistě by k nim bylo možno přistupovat jako k jakýmkoliv jiným 
Ústavem prezentovaným informacím a vyvracet je třeba i jen prostřednictvím jejich 
zpochybňování (resp. skrze prokazování existence důvodných pochybností). Tak tomu však 
zákonodárce nechtěl, proto pro tyto případy zakotvil zcela speciální postup dle § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentace odvolatele stran jeho polemiky s Ústavem prezentovanou švédskou 
cenou výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD tedy neznačí nic o takových 
vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené 
rozhodnutí zrušit a vrátit věc Ústavu k novému projednání. 
 
8. 
Dále odvolatel odkazuje na § 39c odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb., podle něhož ministerstvo 
stanoví pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu prováděcím 
právním předpisem, a připomíná, že tímto předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“). 
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Odvolatel uvádí, že podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. může Ústav základní úhradu 
zvýšit ve veřejném zájmu, je-li základní úhrada vypočtena podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. a cena referenčního přípravku je nižší o více než 20 % oproti průměru druhé 
a třetí nejnižší ceny referenčního přípravku zjištěných v ostatních státech Evropské unie. 
V takovém případě je základní úhrada zvýšena na úroveň průměru druhé a třetí nejnižší ceny 
výrobce referenčního přípravku, nejvýše však na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň 
jednoho přípravku v dané referenční skupině. 
 
V duchu uvedeného Ústav výše uvedenou částku 0,8818 Kč porovnal s druhou a třetí nejnižší 
cenou výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD, za které označil jejich cenu 
výrobce v Rumunsku a Portugalsku. Odvolatel podotýká, že tuto cenu Ústav v napadeném 
rozhodnutí nikde neuvádí, nicméně odvolatel pokládá za zjevné, že částka použitá jako cena 
výrobce v Portugalsku cenou výrobce vůbec není a částka použitá jako cena výrobce 
v Rumunsku je nepoužitelná pro svou neaktuálnost. Tyto dvě skutečnosti rozvádí odvolatel 
rovněž níže v odvolání. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Pří aplikaci § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (zvyšování základní úhrady referenční 
skupiny č. 84/2) Ústav vskutku počítal s 94,72% odchylkou švédské ceny výrobce od průměru 
rumunské a portugalské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD (viz str. 127 
napadeného rozhodnutí). 
 
Výpočet této odchylky je blíže ozřejmen na str. 12 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Švédská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD činila částku 26,45544188 Kč 
(její výpočet byl v rámci tohoto rozhodnutí blíže rozebrán výše). 
 
Rumunská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD činila částku 
487,87380000 Kč (její výpočet bude blíže rozebrán dále). 
 
Portugalská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD činila částku 
513,79017818 Kč (její výpočet bude rovněž blíže rozebrán dále). 
 
Průměr rumunské a portugalské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD činil 
částku 500,83198909 Kč. 
 
Portugalská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je kalkulována následujícím 
způsobem. 
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů zjišťuje Ústav v Portugalsku maloobchodní cenu 
(PVP) posuzovaných přípravků v eurech (€).  
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Pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD byla Ústavem v Portugalsku ke dni 18. 7. 2019 
konkrétně zjištěna maloobchodní cena (čili fakticky cena pro konečného spotřebitele) 
ve výši 26,960 €. Tato okolnost je zřejmá ze str. 10 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Vzhledem k tomu, že portugalská maloobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přičemž 
samotná portugalská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu dopočtu, 
kdy jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou portugalskou maloobchodní cenu. 
Tento dopočet je metodicky popsán v metodice přepočtu. 
 
Z metodiky přepočtu (str. 2 a 7) je zřejmé, že do výpočtu portugalské ceny výrobce ze zjištěné 
portugalské maloobchodní ceny vstupuje 6% DPH a 0,4% taxa Infarmed, úprava ceny 
v lékárně a úprava ceny u distributora.  
 
Tyto ve výpočtu aplikované úpravy cen v lékárně a u distributora jsou dle str. 7 metodiky 
přepočtu podloženy podkladem Decreto-Lei nº 19/2014 (stranou 970 v článku 11), dostupném 
pod http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.25&iddip=20140186 (dále jen 
jako „nařízení portugalské vlády“). 
 
V tomto ohledu lze pro úplnost dodat, že i jen pouhý odkaz na webovou adresu, ze které je 
nařízení portugalské vlády veřejně dostupné, lze považovat za náležité podložení maximálních 
marží (srov. např. § 51 odst. 1 správního řádu a v něm neuzavřený výčet důkazních 
prostředků), přičemž i Nejvyšší správní soud tento postup připouští, když například v bodě 42 
rozsudku uvádí, že „Z rozhodnutí ze dne 14. 1. 2014 přitom vyplývá, že již v předchozím 
správním řízení žalobkyně žádala, aby se dokument ÖBIG stal součástí spisové dokumentace 
(s. 8). SÚKL tomuto požadavku nevyhověl a pouze odvětil, že ‚zdroje pro přepočty ve spise 
obsaženy nejsou, nicméně jedná se o veřejně dostupné dokumenty‘ (s. 9). Toto obecné tvrzení 
však nepodložil žádným odkazem na konkrétní webovou či jinou adresu, na které je dokument 
veřejně dostupný“. 
 
Z nařízení portugalské vlády lze seznat, že cenové úpravy u distributorů a lékáren se odvíjí 
od reálné ceny výrobce, která může náležet do jednoho z celkem šesti různých cenových 
pásem (pro každé pásmo platí jiná možnost úpravy ceny v lékárně a u distributora). 
 
V zásadě lze pak portugalskou maloobchodní cenu (PVP) podrobněji rozepsat následujícím 
vztahem: 
 
PVP = (cena výrobce + cena výrobce * % přirážka distributora + nápočet distributora + cena 
výrobce * % přirážka lékárny + nápočet lékárny) * (1 + % taxa Infarmed) * (1 + % DPH) 
 
Konkrétní výše aplikované % přirážky u distributora a u lékárny a aplikovaného nápočtu 
u distributora a u lékárny jsou odvislé od konkrétního cenového pásma ceny výrobce (viz čl. 11 
odst. 1 nařízení portugalské vlády). Je tedy třeba nejprve s jistou určit, s jakým cenovým 
pásmem ceny výrobce koreluje Ústavem zjištěná maloobchodní cena (PVP), aby bylo možno 
výše uvedený vztah využít ve vztahu k dopočtu ceny výrobce. Praktický problém zde spočívá 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.25&iddip=20140186
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v okolnosti, že nelze prima facie určit, jaké % přirážky a nápočty se mají započítávat, jelikož 
zatím neznáme cenu výrobce, respektive příslušné cenové pásmo (či hladinu), do kterého 
cena výrobce spadá a od které se teprve odvíjí započítávané hodnoty % přirážky a nápočtů. 
 
Kupříkladu, pokud by cena výrobce reálně spadala do cenového pásma 10,01 € až 20 €, 
měl by dle nařízení portugalské vlády činit nápočet lékárny částku 2,80 €, nápočet distributora 
1,12 €, % přirážka u distributora 2,00 % a % přirážka u lékárny 5,05 %. 
 
Pokud by však cena výrobce spadala např. do cenového pásma 20,01 € až 50 €, měl by dle 
nařízení portugalské vlády činit nápočet lékárny částku 5,32 €, nápočet distributora 2,20 €, 
% přirážka distributora 4,49 % a % přirážka lékárny 2,20 %. 
 
Například při ceně výrobce 20,01 €, která je hraniční hodnotou ceny výrobce u výše uvedených 
cenových pásem cen výrobce (viz článek 11 odst. 1 písm. d) a e) nařízení portugalské vlády), 
by pak dle výše uvedeného vztahu měla být kalkulována příslušná maloobchodní cena 
následujícím způsobem: 
 
PVP = (20,01 + 20,01 * 0,0184 + 2,20 + 20,01 * 0,0449 + 5,32) * (1 + 0,004) * (1 + 0,06) = 
(27,53 + 0,368184 + 0,898449) * 1,004 * 1,06 = 28,796633 * 1,06424 = 30,64652870392 
 
Z toho je zřejmé, že činí-li při hraniční ceně výrobce 20,01 € cena pro konečného spotřebitele 
(PVP) částku asi 30,65 €, potom spadá cena výrobce při Ústavem zjištěné výši PVP jako 
26,960 € (čili částce nižší než 30,65 €) do cenového pásma 10,01 až 20 €, nikoliv do cenového 
pásma 20,01 až 50 €. Díky tomu je již tedy zřejmé (viz čl. 11 odst. 1 písm. d) a e) nařízení 
portugalské vlády), že při dopočtu portugalské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD z jeho PVP 26,960 € je třeba aplikovat nápočet distributora jako částku 1,12 €, 
nápočet lékárny jako částku 2,80 €, % přirážku distributora 2,00 % a % přirážku lékárny 
5,05 %. 
 
Po doplnění příslušných hodnot do výše uvedeného vztahu pak platí následující: 
 
26,960 = (CV + CV * 0,02 + 1,12 + CV * 0,0505 + 2,80) * (1 + 0,004) * (1 + 0,06) 
26,960 = (1,0705 CV + 3,92) * 1,06424 
26,960 = 1,13926892 CV + 4,1718208 
(26,960 - 4,1718208) / 1,13926892 = CV 
20,00 ≈ CV 
 
Takto dopočítaná cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD, činící částku 20,00 €, 
se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 10 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat portugalskou 
cenu výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. 
Aplikovaný postup výpočtu portugalských cen výrobce je tudíž možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený. 
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Pro úplnost odvolací orgán dodává, že výše aplikovaný podrobnější dopočet portugalské ceny 
výrobce je v rozhodovací praxi Ústavu nahrazován určitým zkráceným postupem (viz str. 7 
metodiky přepočtu). Při zjištění portugalské maloobchodní ceny ve výši 26,960 € 
se dle metodiky přepočtu používá zkrácený postup dle vztahu CV ≈ (PVP-4,17) / 1,1393. 
 
Tento zkrácený postup nicméně s výše uvedeným, podrobněji rozepsaným vztahem koreluje, 
a to následujícím způsobem. 
 
Nezkrácený postup se zakládá na již výše uvedeném vztahu: 
 
PVP = (cena výrobce + cena výrobce * % přirážka distributora + nápočet distributora + cena 
výrobce * % přirážka lékárny + nápočet lékárny) * (1 + % taxa Infarmed) * (1 + % DPH) 
 
Ten lze jinak vyjádřit např. jako: 
 
PVP = cena výrobce * (1 + % přirážka distributora + % přirážka lékárny) *(1 + % taxa Infarmed) 
* (1 + % DPH) + (nápočet distributora + nápočet lékárny) *(1 + % taxa Infarmed) * (1 + % DPH) 
 
Po doplnění známé taxy Infarmed (0,4 %), DPH (6 %) a pro dané cenové pásmo nařízením 
portugalské vlády daných % přirážek (2,00 % u distributora a 5,05 % u lékárny) a nápočtů 
(1,12 € u distributora a 2,80 € u lékárny) pak platí: 
 
PVP = cena výrobce * (1 + 0,02 + 0,0505) * (1 + 0,004) * (1 + 0,06) + (1,12 + 2,80) * (1 + 0,004) 
* (1 + 0,06) 
PVP ≈ cena výrobce * 1,1393 + 4,17 
Cena výrobce ≈ (PVP – 4,17) / 1,1393 
 
Při doplnění hodnoty PVP do tohoto zkráceného postupu pak platí následující. 
 
CV ≈ (26,960 – 4,17) / 1,1393 ≈ 20,00 
 
Výsledek nezkráceného i zkráceného postupu je tedy ekvivalentní – v obou případech činí 
zjištěná portugalská ceny výrobce asi 20,00 €. 
 
Ústavem dopočítaná portugalská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je 
ve spise náležitě podložena a je plně přezkoumatelná, tudíž u ní nastává vyvratitelná 
domněnka správnosti. Tato domněnka nebyla žádným účastníkem předmětného správního 
řízení vyvrácena, respektive žádným účastníkem předmětného správního řízení nebyl 
ve vztahu k ní prokázán opak (srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Rumunská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je kalkulována následujícím 
způsobem. 
 



 

 

Str. 97 z 192 

 

Podle seznamu referenčních zdrojů zjišťuje Ústav rumunskou cenu výrobce (Pret producator) 
přímo ze stránek rumunského ministerstva zdravotnictví v rumunských lei (RON), a neprovádí 
tedy žádný dopočet rumunské výrobce (vyjma přepočtu zjištěné ceny výrobce z RON na Kč). 
 
Podle podkladu cenové reference pro ZÚ zjistil Ústav ke dni 18. 7. 2019 přímo rumunskou 
cenu výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve výši 90,180 RON, což při zohlednění 
směnného kurzu 5,410 Kč/RON činí částku 487,87380000 Kč (viz str. 10 podkladu cenové 
reference pro ZÚ). 
 
Ústavem zjištěná rumunská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je tedy 
rovněž náležitě podložena a plně přezkoumatelná, tudíž i v jejím případě nastává vyvratitelná 
domněnka správnosti. Také tato domněnka nebyla žádným účastníkem předmětného 
správního řízení vyvrácena, respektive žádným účastníkem předmětného správního řízení 
nebyl prokázán opak (srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Argumentaci odvolatele stran portugalské a rumunské ceny výrobce přípravku 
QUETIAPIN TEVA RETARD tak nelze přisvědčit. 
 
 
9. 
Průměr druhé a třetí nejnižší ceny měl dle Ústavu činit 500,83198909 Kč za balení, 
resp. 16,6944 Kč za ODTD. Částka označená za cenu výrobce ve Švédsku tedy byla 
o 94,72 % nižší. Odvolatel poznamenává, že Ústav z toho důvodu přistoupil k navýšení 
základní úhrady vypočtené podle této ceny. Nikoli však na průměr druhé a třetí nejnižší ceny, 
nýbrž na cenu výrobce za ODTD léčivého přípravku v České republice, který má tuto cenu 
nejnižší. 
 
Odvolatel konstatuje, že za tento přípravek Ústav označil přípravek OLANZAPIN SANDOZ 
10MG s cenou za ODTD ve výši 4,7130 Kč. Tuto částku pak Ústav označil i za základní úhradu 
referenční skupiny č. 84/2. Odvolatel v této souvislosti namítá, že k tomuto léčivému přípravku, 
s ohledem na jeho nedostupnost v České republice, nelze při hledání úrovně základní úhrady 
zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho léčivého přípravku přihlížet. Tuto okolnost odvolatel 
rovněž rozvádí níže v odvolání. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Tvrzení o nedostupnosti přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10MG odvolací orgán vypořádal již 
výše (blíže viz bod 2. vypořádání odvolacích námitek odvolatele). Odvolací orgán zde jen 
ve stručnosti zopakuje, že podle podkladu cenové reference pro ZÚ byl tento přípravek 
v rozhodném období obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku olanzapin, tudíž byl v rozhodném období na českém trhu dostupný.  
 
Ani opakované argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10MG tak nelze přisvědčit. 
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10. 
Odvolatel soudí, že Ústav zjistil ceny výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD, 
jakož i ostatních léčivých přípravků zahrnutých do řízení, v rozporu se zákonem. Pakliže by 
Ústav byl býval postupoval v souladu s právními předpisy a buďto zjistil skutečné ceny 
přípravků, anebo je vyřadil z cenové reference, výsledná základní úhrada by byla podle názoru 
odvolatele podstatně odlišná. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústavem prezentované ceny výrobce (ať už dopočítané z jiné ceny, nebo přímo zjištěné) jsou 
ve spise náležitě podloženy, na základě spisu lze pak tyto ceny dostatečně přezkoumat. 
U těchto cen (resp. u těchto Ústavem shromážděných cenových referencí) tedy nastala 
vyvratitelná domněnka správnosti, přičemž žádnému z účastníků předmětného správního 
řízení (odvolatele nevyjímaje) se nepodařilo ve vztahu k těmto Ústavem prezentovaným 
cenám prokázat opak (resp. postavit najisto, že jsou ceny nesprávné). 
 
Je třeba připomenout, že platné právní předpisy Ústavu neukládají povinnost zjišťovat právě 
jen reálné ceny výrobce – to by ostatně mnohdy ani nebylo možné, neboť reálné ceny výrobce 
léčivých přípravků se obvykle nezveřejňují (navíc cena výrobce léčivého přípravku nemusí být 
ani v rámci jednoho trhu konstantní – přípravek může být např. prodán za jinou cenu 
velkodistributorovi než malodistributorovi). Žádný platný právní předpis pak ani neukládá 
Ústavu povinnost, aby z cenového srovnání vyřazoval takové ceny výrobce, u kterých 
nepanuje absolutní jistota, že se jedná o ceny reálné – v takovém případě by Ústav ostatně 
mnohdy ani neměl co referencovat, neboť by leckdy musel z cenového srovnání vyřazovat 
všechny prezentované ceny výrobce. 
 
Nadto je vhodné podotknout, že institut vyvratitelné domněnky správnosti Ústavem 
shromážděných cenových referencí (§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.) by byl v případě 
existence možnosti běžně zjišťovat reálné ceny výrobce léčivých přípravků poměrně zbytný. 
Taková možnost nicméně pro Ústav reálně k dispozici není – i právě proto má institut 
vyvratitelné domněnky správnosti ve vztahu k Ústavem prezentovaným cenám výrobce své 
místo. 
 
Ústav při formulaci zahraničních cen výrobce ve své rozhodovací praxi využívá v některých 
případech metod odhadu, což již aproboval i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku. Je tedy 
zjevné, že ani judikatura správních soudu nepožaduje po správních orgánech zjištění vždy jen 
skutečných cen výrobce – postačí ceny odhadované, vždy však podložené, aby mohly být 
nadány vyvratitelnou domněnkou správnosti a účastníci správního řízení je měli možnost 
případně upřesňovat (prokazovat opak). 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování skutečných cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
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11. 
Odvolatel dále uvádí, že Ústav pak posoudil rovněž možnost aplikace § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., podle něhož by Ústav v případě, že by v některé ze skupin léčivých látek 
uvedených v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. nebyl alespoň jeden léčivý přípravek plně 
hrazen, upravil rozhodnutím úhrady právě posuzované skupiny tak, aby nejméně nákladný 
přípravek dané skupiny plně hrazen byl. Odvolatel v této souvislosti připomíná, že léčivé látky 
referenční skupiny č. 84/2 jsou zařazeny do skupiny č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví 
antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Ústav však úpravu základní úhrady, stanovené 
podle ceny výrobce přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10MG, odmítl s tím, že právě tento 
přípravek bude po změně úhrad napadeným rozhodnutím plně hrazen. Odvolatel míní, že plná 
úhrada právě tohoto léčivého přípravku je z hlediska aplikace § 39 odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. irelevantní z důvodu jeho nedostupnosti (o tom odvolatel rovněž pojednává 
níže). 
 
K tomu odvolací orgán znovu opakuje, že předmětný přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10MG 
byl v rozhodném období obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku olanzapin, a byl tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
Znovu opakované argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10MG tak nelze přisvědčit. 
 
12. 
Dále se odvolatel blíže věnuje postupu Ústavu při stanovení zvýšené úhrady léčivým 
přípravkům s obsahem léčivé látky quetiapin v neretardované formě do 100 mg včetně.  
 
Odvolatel připomíná, že Ústav také v tomto případě aplikoval § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. Za přípravek s nejnižší cenou výrobce na ODTD přípravku zjištěnou 
v kterémkoli členském státě Evropské unie označil Ústav přípravek QUESTAX 100MG TBL 
FLM 60, kód SÚKL 0237635 (dále jen „QUESTAX“), s cenou na Slovensku. Ta dle Ústavu 
činila 92,46600000 Kč, čemuž vzhledem k ODTD léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
quetiapin v neretardované formě do 100 mg včetně, síle a velikosti balení přípravku QUESTAX 
odpovídá cena 1,5411 Kč za ODTD. 
 
Jelikož byla tato částka o 75,65 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší ceny léčivého 
přípravku QUESTAX (tj. průměr jeho ceny v České republice a ve Španělsku, jenž podle 
Ústavu činil 379,66606985 Kč), Ústav zde opět aplikoval § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
Ani v tomto případě však Ústav nenavýšil úhradu na průměr druhé a třetí ceny, tedy 
na 6,3278 Kč za ODTD, nýbrž na částku 3,4973 Kč, což měla být cena dostupného přípravku 
s nejnižší cenou výrobce na ODTD v České republice, konkrétně přípravku QUETIAPIN 
MYLAN 100MG. Odvolatel v tomto kontextu akcentuje, že přípravek QUETIAPIN MYLAN 
100 MG není v České republice dostupný, tudíž jeho cena výrobce nemůže představovat 
úroveň, na kterou bude základní úhrada dle § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvýšena. Také tuto 
skutečnost odvolatel rozvádí níže. 
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K tomu odvolací orgán připomíná, že podle podkladu cenové reference pro ZÚ byl přípravek 
QUETIAPIN MYLAN 100MG v rozhodném období obchodován s 4,5% podílem na tuzemském 
trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou látku quetiapin (o jakékoliv síle). Podle podkladu 
cenové reference pro DZÚ byl tento přípravek v rozhodném období obchodován s 15,5% 
podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou látku quetiapin v síle 
do 100 mg. Přípravek QUETIAPIN MYLAN 100MG, který napadeným rozhodnutím získal 
v úrovni DZÚ plnou úhradu, byl tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku QUETIAPIN MYLAN 100MG tak 
nelze přisvědčit. 
 
13. 
Rovněž v tomto případě, odvolatel podotýká, odmítl Ústav aplikovat § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., a to opět s tím, že ve skupině č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví 
antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. bude po vydání napadeného rozhodnutí 
zajištěn plně hrazený přípravek. Za takový přípravek Ústav opět označil OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG, který dle odvolatele nejenže není v České republice dostupný, avšak 
zejména vůbec nenáleží do posuzované skupiny léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
quetiapin v neretardované formě do 100 mg včetně. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Tyto námitky již odvolatel uvedl výše a odvolací orgán se s tím také již výše vypořádal (blíže 
viz bod 3. vypořádání odvolacích námitek odvolatele). 
 
Opakované argumentaci odvolatele stran odmítnutí aplikace § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. při postupu stanovení DZÚ tak nelze přisvědčit. 
 
14. 
Dále odvolatel brojí proti nedostatečně zjištěným ODTD. 
 
Odvolatel v tomto směru nejprve přibližuje, že Ústav v rámci revize systému úhrad především 
stanoví základní úhradu referenční či pseudoreferenční skupiny ve smyslu § 39c odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb., tedy úhradu za ODTD léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích 
zařazených do této skupiny a shodnou pro celou skupinu. V každé revizi tedy musí Ústav 
ODTD léčivých látek do revize zařazených přípravků určit. Odvolatel upřesňuje, že Ústav 
ODTD používá nejdříve k určení základní úhrady, následně pak k výpočtu úhrad jednotlivých 
přípravků z této základní úhrady. Bez správného stanovení ODTD nelze základní úhradu ani 
úhradu jednotlivých přípravků správně stanovit. 
 
Odvolatel je toho názoru, že povinnosti zjistit ODTD není Ústav zbaven ani zjištěním ODTD 
v předchozích řízeních. ODTD se dle odvolatele samozřejmě může měnit v závislosti 
na nových poznatcích získaných při užívání přípravků v praxi. Ústav ani jiný správní orgán 
navíc ODTD nestanoví výrokem rozhodnutí, jenž by byl pro jiná řízení závazný. 
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Odvolatel uvádí, že jedinou úlevu v tomto směru představuje § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., podle něhož se ODTD v rámci revize úhrad změní pouze tehdy, je-li 
ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné 
od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad. Pokud je zjištěno, že k takové změně nedošlo, 
Ústav nemusí ODTD znovu stanovovat. Každopádně však Ústav dle odvolatele musí zjistit 
aktuální dávkování v běžné klinické praxi a s ODTD stanovenou v předchozí revizi jej 
porovnat. Odvolatel soudí, že pokud by to z jakýchkoli důvodů nebylo možné, např. pokud by 
Ústav neměl ke zjištění aktuálního dávkování dostatek podkladů, nebylo by možné § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. aplikovat, a Ústav by tudíž musel ODTD náležitě zjistit a stanovit, 
bez ohledu na předchozí revizi. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V souladu s § 39b odst. 2 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Při stanovení výše 
a podmínek úhrady se u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují 
obvyklé dávkování“. Ve spojení s obecným ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu má tedy 
Ústav zcela logicky v souladu s § 39b odst. 2 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. posuzovat 
i aktuální obvyklé dávkování. S odkazem na bod č. 5 vypořádání odvolacích námitek 
odvolatele si pak odvolací orgán dovoluje připomenout, že Ústav při stanovení výší ODTD 
vycházel mj. z podkladu Mohr 2017, publikovaném v témže roce, kdy bylo zahájeno předmětné 
správní řízení, a který tudíž nelze bez dalšího označovat jako podklad neaktuální. Na tomto 
základě je odvolací orgán přesvědčen, že Ústav při stanovení ODTD prokazatelně provedl 
posouzení i vzhledem k aktuálnímu obvyklému dávkování. 
 
V souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. platí, že „Obvyklá denní terapeutická dávka 
se v rámci revize úhrad změní pouze, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování 
v běžné klinické praxi je odlišné od obvyklé denní terapeutické dávky stanovené v předchozí 
revizi úhrad“. S využitím logického argumentu a contrario tak lze tvrdit, že není-li v aktuální 
revizi prokázáno, že ODTD stanovená v předchozí revizi je nekonformní s aktuálním obvyklým 
dávkováním v běžné klinické praxi, Ústav v probíhající revizi nepřistoupí k její změně 
(respektive musí ODTD stanovit ve stejné výši). K tomu došlo i v případě stanovených (fakticky 
nezměněných) výší ODTD léčivých látek předmětných přípravků ve vztahu k jejich klinickému 
využití hrazenému v úrovni ZÚ, přičemž se tak stalo prokazatelně i na základě posouzení 
podkladu Mohr 2017. Argumentace odvolatele stran nutnosti zjišťovat aktuální dávkování 
v běžné klinické praxi je tedy poněkud mimoběžná (míjející podklad Mohr 2017). 
 
K obecné poznámce odvolatele, že pokud by zjištění aktuálního dávkování v běžné klinické 
praxi nebylo možné, nešlo by § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. aplikovat, a Ústav by tudíž 
musel ODTD náležitě zjistit a stanovit, bez ohledu na předchozí revizi, uvádí odvolací orgán 
následující.  
 
Ústav zjišťuje aktuální dávkování vždy (viz výše), nicméně k tomu může klidně využít i odborné 
podklady staršího data (srov. § 50 odst. 4 správního řádu), nepodaří-li se mu jinak najít 
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příslušné odborné podklady novější, třeba pokud takové novější podklady jednoduše 
neexistují. Obzvláště u dávkování léčivých přípravků přitom není v klinické praxi příliš obvyklé 
(třebaže se to v určité míře děje), že by se dávkování v čase nějak výrazně měnilo. Některé 
odborné podklady stran obvyklého dávkování proto mohou být reálně v platnosti i značnou 
dobu (třeba i desítky let). Případná absence nových podkladů o dávkování posuzovaných 
přípravků v běžné klinické praxi tak z obecného hlediska není důvodem 
ke striktnímu odmítnutí aplikace § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
V návaznosti na uvedené je nicméně vhodné opět připomenout, že v tomto případě panuje 
jiná situace, jelikož je zde dostupný spisový podklad Mohr 2017, vydaný ve stejném roce, 
v jakém bylo zahájeno i předmětné správní řízení. Aplikaci § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. stran zachování výší ODTD léčivých látek obsažených v předmětných 
přípravcích ve vztahu k jejich klinickému využití při jejich hrazení v úrovni ZÚ tak za daných 
okolností nic nebránilo. 
 
Argumentace odvolatele stran § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak neznačí nic 
o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo možno 
napadené rozhodnutí zrušit. 
 
15. 
Odvolatel upozorňuje, že Ústav § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. aplikoval rovněž 
v nyní projednávané věci, přičemž dospěl k závěru, že odlišnost obvyklého dávkování léčivých 
látek olanzapin, quetiapin a zotepin od ODTD stanovené v předchozí revizi nebyla prokázána. 
Takový závěr pokládá odvolatel za zjevně nesprávný, resp. přinejmenším předčasný 
a nedůvodný. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústav při posouzení obvyklého dávkování předmětných přípravků 
(i s využitím spisového podkladu Mohr 2017) neshledal žádný nesoulad obvyklého dávkování 
v běžné klinické praxi s ODTD léčivých látek obsažených v předmětných přípravcích při jejich 
klinickém využití hrazeném v úrovni ZÚ, stanovených v předcházející revizi, zcela správně 
a v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tyto ODTD v napadeném rozhodnutí 
nezměnil – stanovil je ve stejné výši, jako tomu bylo v předcházející revizi. Tím se již odvolací 
orgán zabýval výše v bodech č. 5 a 14. Odvolací orgán závěry Ústavu stran neprokázání 
nesouladu obvyklého dávkování v běžné klinické praxi s v předchozí revizi stanovenými 
výšemi ODTD nepovažuje za nesprávné, předčasné, nedůvodné, ani jakkoli jinak vadné. 
 
Argumentaci odvolatele stran nesprávných, předčasných či nedůvodných výší ODTD 
tak nelze přisvědčit. 
 
16. 
Odvolatel poznamenává, že Ústav ve vztahu k dávkování přípravků s obsahem léčivé látky 
olanzapin učinil následující zjištění: „Definovaná denní dávka (dále také ‚DDD‘) léčivé látky 
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olanzapin perorální podání je stanovena ve výši 10 mg. (2) Dle SPC léčivých přípravků 
s obsahem olanzapinu je doporučená počáteční dávka 10,00 mg denně, následně může být 
dávka upravena dle klinického stavu v rozmezí 5,00 – 20,00 mg/den. Denní dávka se podává 
jednou denně. Ke stanovení ODTD léčivé látky olanzapin obdržel Ústav stanovisko 
Psychiatrické společnosti ČLS JEP ze dne 14. 3. 2012 (19), ve kterém odborná společnost 
navrhuje stanovit ODTD olanzapinu ve výši 13 mg a dále dodává, že se jedná o dávku, která 
je v klinické praxi nejčastěji podávána. Zahraniční doporučené postupy z roku 2013 
pro dlouhodobou udržovací léčbu schizofrenie (6) uvádí pro léčivou látku olanzapin v perorální 
formě startovací dávku v rozmezí 5-10 mg/den a udržovací dávku 5-20 mg/den s frekvencí 
podávání 1x denně. V českých doporučených postupech z roku 2018 (23,24) Ústav nenalezl 
informaci o dávkování olanzapinu v perorální formě v klinické praxi. V odborné publikaci z roku 
2017 (49) je uvedeno, že doporučená počáteční dávka olanzapinu v indikaci schizofrenie je 
10 mg denně a dávkování se přizpůsobuje klinickému stavu v rozsahu dávek 5-20 mg denně.“ 
 
Odvolatel uvedené shrnuje s tím, že Ústav při zjišťování aktuální klinické praxe vyšel 
z definovaných denních dávek Světové zdravotnické organizace (jinde jen „DDD“), souhrnu 
údajů o přípravku (jinde jen „SPC“) jednotlivých léčivých přípravků, stanoviska České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (jinde jen „Psychiatrická společnost“) z roku 2012, 
zahraničních doporučených postupů z roku 2013 a české odborné publikace z roku 2017. 
Zahraniční doporučené postupy jsou dle odvolatele dostupné online, přičemž se podle něj 
prokazatelně jedná toliko o aktualizaci postupů z roku 2006 na základě podkladů 2012 
či (i podstatně) starších. V případě české odborné publikace není dle odvolatele zřejmé, 
z čeho převzaté údaje vychází, tedy zda z SPC léčivých přípravků, zahraničních pramenů 
apod. Odvolatel má přitom v tomto ohledu za nepřípadné, aby Ústav použil vícekrát týž 
podklad – konkrétně SPC – jednou přímo a podruhé nepřímo použitím odborné publikace, 
v níž jsou SPC uvedeny, zejména když tyto údaje z SPC nejsou vůbec relevantní. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Na straně 186 podkladu Mohr 2017 je k udržovacímu dávkování prostřednictvím přípravků 
s obsahem olanzapinu uvedeno, že „Dávkování se přizpůsobuje klinickému stavu v rozsahu 
dávek 5-20 mg/den“. Příslušná zdrojová literatura je pak uvedena na straně 187 podkladu 
Mohr 2017 – je tedy zřejmé, z čeho publikace čerpá. Že je v seznamu zdrojové literatury 
na straně 187 podkladu Mohr 2017 mimo jiného odkazováno i na SPC léčivých přípravků, není 
ničím překvapivým, rušivým či nesprávným, neboť např. i v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) 
zákona o léčivech platí, že „Osoby zacházející s léčivy jsou povinny dodržovat pokyny 
k zacházení s léčivým přípravkem podle souhrnu údajů o přípravku (…)“. Každopádně zde 
platí, že dříve i nyní stanovená (nezměněná) výše ODTD olanzapinu jako 13 mg podávaných 
jednou denně evidentně spadá do výše uvedeného intervalu dávek 
(5–20 mg/den).  
 
Na závěrečných stranách podkladu Mohr 2017 je pak uvedeno, že „Autoři i nakladatel 
vynaložili velkou péči a úsilí, aby všechny informace v knize obsažené týkající se dávkování 
léků a forem jejich aplikace odpovídaly stavu vědy v okamžiku vydání“. Je zde také 
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poznamenáno, že se jedná o publikaci určenou odborné zdravotnické veřejnosti, přičemž 
editor i kolektiv autorů jsou zde spojováni s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech, 
recenzent pak s psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové – jedná se tudíž 
o odborníky z tuzemské klinické praxe. Odvolací orgán ve světle uvedeného nemá 
bez dalšího žádné pochybnosti, že podklad Mohr 2017 dokládá obvyklé dávkování 
olanzapinu, quetiapinu či zotepinu v běžné klinické praxi. 
 
Odvolací orgán tedy se stanovenou (resp. nezměněnou) výší ODTD olanzapinu (jako 13 mg 
podávaných jednou denně) v napadeném rozhodnutí souhlasí, považuje ji za náležitě 
odůvodněnou, podloženou, správnou a stanovenou v souladu s § 15 odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran stanovené výše ODTD pro olanzapin nelze přisvědčit. 
 
17. 
K dávkování léčivé látky quetiapin měl Ústav uvést následující: 
 
„DDD léčivé látky quetiapin perorální podání je stanovena ve výši 400 mg. (2) Dle SPC léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky quetiapin v lékové formě s okamžitým uvolňováním je 
terapeutická dávka v rozmezí 300,00 – 450,00 mg/den. Dávku je možno u jednotlivých 
pacientů upravit podle klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 150,00 – 750,00 mg/den. 
Denní dávka se podává ve dvou dílčích dávkách. Dle SPC léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky quetiapin v lékové formě s prodlouženým uvolňováním je terapeutická dávka v referenční 
indikaci v rozmezí 400,00 – 800,00 mg/den. Denní dávka se podává v jedné denní dávce. 
Ke stanovení ODTD léčivé látky quetiapin obdržel Ústav stanovisko Psychiatrické společnosti 
ČLS JEP ze dne 14. 3. 2012 (19), ve kterém odborná společnost navrhuje stanovit ODTD 
quetiapinu ve výši 400 mg. Zahraniční doporučené postupy z roku 2013 pro dlouhodobou 
udržovací léčbu schizofrenie (6) uvádí pro léčivou látku quetiapin v perorální formě startovací 
dávku 50 mg/den a udržovací dávku 400-750 mg/den s frekvencí podávání 2x pro lékovou 
formu s okamžitým uvolňováním a 1x denně pro lékovou formu s prodlouženým uvolňováním. 
V českých doporučených postupech z roku 2018 (23,24) Ústav nenalezl informaci o dávkování 
quetiapinu v perorální formě v klinické praxi. V odborné publikaci z roku 2017 (49) je uvedeno, 
že při léčbě schizofrenie se titruje dávka první 4 dny a to první den 50 mg, druhý den 100 mg, 
třetí den 200 mg a čtvrtý den 300 mg. Od čtvrtého dne dále by měla být dávka upravována 
podle stavu a snášenlivosti v rozsahu 150-750 mg denně. Quetiapin v neretardované formě 
se podává 2x denně. Quetiapin v retardované formě se doporučuje podávat 1x denně 
se stejným titračním schématem jako u neretardované formy.“ 
 
Odvolatel konstatuje, že Ústav i zde, v rámci zjišťování aktuální klinické praxe ohledně 
dávkování léčivé látky quetiapin, vycházel z DDD, SPC jednotlivých léčivých přípravků, 
stanoviska Psychiatrické společnosti z roku 2012, zahraničních doporučených postupů 
z roku 2013 a české odborné publikace z roku 2017. Odvolatel proto i zde uplatňuje, 
v obdobném duchu, výše uvedené výhrady. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Na straně 196 podkladu Mohr 2017 je k udržovacímu dávkování prostřednictvím přípravků 
s obsahem quetiapinu s okamžitým uvolňováním uvedeno, že „Od 4. dne dále by měla být 
dávka upravována podle stavu a snášenlivosti v rozsahu 150-750 mg/d“. Na straně 197 
podkladu Mohr 2017 je k udržovacímu dávkování prostřednictvím přípravků s obsahem 
quetiapinu s prodlouženým uvolňováním psáno, že „se doporučuje podávat 1x denně mimo 
jídlo u schizofrenie i mánie se stejným titračním schématem jako u IR formy“. Příslušná 
zdrojová literatura je pak jmenována na straně 197 podkladu Mohr 2017 – je tedy zřejmé, 
z čeho publikace čerpá. I zde tak platí, že dříve i nyní stanovená (nezměněná) výše ODTD 
quetiapinu jako 400 mg podávaných jednou denně (pro formu s pozvolným uvolňováním) 
či 400 mg podávaných rozděleně do dvou denních dávek (pro formu s okamžitým 
uvolňováním) evidentně spadá do výše uvedeného intervalu dávek (150–750 mg/den). 
 
Odvolací orgán proto se stanovenou (resp. nezměněnou) výší ODTD quetiapinu v napadeném 
rozhodnutí souhlasí – považuje ji za náležitě odůvodněnou, podloženou, správnou 
a stanovenou v souladu s § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran stanovené výše ODTD pro quetiapin tak nelze přisvědčit. 
 
18. 
K dávkování léčivé látky zotepin měl Ústav v napadeném rozhodnutí v relaci k aktuální klinické 
praxi uvést následující: 
 
„DDD léčivé látky zotepin perorální podání je stanovena ve výši 200 mg. (2) Dle SPC léčivých 
přípravků je terapeutická dávka v rozmezí 75,00 – 300,00 mg/den. Denní dávka se podává 
ve třech dílčích dávkách. Na začátku terapie se podává 25 mg 3 x denně. Ke stanovení ODTD 
léčivé látky zotepin obdržel Ústav stanovisko Psychiatrické společnosti ČLS JEP ze dne 
14. 3. 2012 (19), ve kterém odborná společnost navrhuje stanovit ODTD zotepinu ve výši 
200 mg. Zahraniční doporučené postupy z roku 2013 pro dlouhodobou udržovací léčbu 
schizofrenie (6) uvádí pro léčivou látku zotepin perorální podání startovací dávku v rozmezí 
25-50 mg/den a udržovací dávku 100-250 mg/den s frekvencí podávání 2x až 4x denně. 
V českých doporučených postupech z roku 2018 (23,24) Ústav nenalezl informaci o dávkování 
zotepinu v perorální formě v klinické praxi. V odborné publikaci z roku 2017 (49) je uvedeno, 
že se na začátku podává 25 mg zotepinu 3x denně. Dále je možno dávku zvýšit až na 100 mg 
3x denně. Je vhodné dávku zvyšovat v intervalu 4 dnů.“ 
 
Odvolatel dodává, že také v tomto případě Ústav použil stejné podklady. Odvolatel je toho 
názoru, že z uvedených dokumentů by mohlo o nějaké klinické praxi vypovídat nanejvýš 
stanovisko Psychiatrické společnosti. Doporučení – ať již uvedené v SPC či v odborné 
literatuře z SPC pravděpodobně vycházející – z povahy věci údajem o klinické praxi není 
a nemůže být. Uvedené dle odvolatele platí dvojnásob pro zahraniční doporučení, jelikož 
vyhláška č. 376/2011 Sb. má samozřejmě na mysli klinickou praxi v České republice, která se 
může od praxe v jiných státech lišit, a v mnoha případech se také liší. Totéž dle názoru 
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odvolatele platí pro DDD, jež o klinické praxi, tím méně pak v České republice, ničeho 
nevypovídá. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Na straně 222 podkladu Mohr 2017 je k udržovacímu dávkování prostřednictvím přípravků 
s obsahem zotepin uvedeno, že „Dávka se pohybuje v rozmezí 75-300 mg/d. na začátku 
se podává 25 mg 3x denně. Dále je možno dávku zvýšit až na 100 mg 3x denně“. Příslušná 
zdrojová literatura je pak uvedena na straně 223 podkladu Mohr 2017. I zde opět platí, že dříve 
i nyní stanovená (nezměněná) výše ODTD zotepinu jako 200 mg podávaných rozděleně 
do tří denních dávek evidentně spadá do výše uvedeného intervalu dávek  
(75-300 mg/den). 
 
Odvolací orgán tedy i se stanovenou (resp. nezměněnou) výší ODTD zotepinu v napadeném 
rozhodnutí souhlasí, považuje ji za náležitě odůvodněnou, podloženou, správnou 
a stanovenou v souladu s § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran stanovené výše ODTD pro zotepin tak nelze přisvědčit. 
 
19. 
Odvolatel v kontextu uvedeného odkazuje na § 15 vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle něhož 
se ODTD stanoví: 
 
„a) podle definované denní dávky doporučené Světovou zdravotnickou organizací, není-li dále 
stanoveno jinak, 
 
b) podle doporučeného dávkování uvedeného v souhrnu údajů o přípravku, je-li odlišné 
od dávkování uvedeného v písmenu a), 
 
c) podle ve správním řízení prokázaného obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, je-li 
odlišné od dávkování uvedeného v písmenech a) a b).“ 
 
Odvolatel má za nezpochybnitelné, že vyhláška č. 376/2011 Sb. důsledně rozlišuje mezi DDD, 
doporučením v SPC a údaji o dávkování v běžné klinické praxi. Nejde o ty samé údaje. Pakliže 
je v § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. uvedeno, že ODTD se v rámci revize úhrad změní, 
je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné 
od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad, odvolatel pokládá za nutné zjišťovat změny 
v běžné klinické praxi, nikoli v DDD, SPC či jiném podkladu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že ODTD léčivých látek obsažených v předmětných přípravcích byly již 
dříve stanoveny v jiných revizních řízeních, vztahuje se na jejich situaci § 15 odst. 8 zákona 
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č. 48/1997 Sb. Ustanovení je zde pro stanovení ODTD klíčové, bez posouzení obvyklého 
dávkování v běžné klinické praxi je přitom jeho aplikace vskutku v zásadě nemožná. 
 
Odvolací orgán je nicméně přesvědčen, že zde Ústav posouzení obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi neopomněl – ve skutečnosti posouzení provedl, a to s využitím spisového 
podkladu Mohr 2017. Vzhledem k tomu, že Ústav s využitím tohoto podkladu seznal, že dříve 
stanovené výše ODTD léčivých látek obsažených v předmětných přípravcích nejsou odlišné 
od obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, zcela logicky, správně a v souladu s § 15 
odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tyto dříve stanovené výše ODTD v napadeném rozhodnutí 
stanovil ve stejné výši (nezměnil je). 
 
Okolnost, že kromě obvyklého dávkování v běžné klinické praxi Ústav navíc zkoumal i DDD  
doporučené Světovou zdravotnickou organizací či doporučené dávkování uvedené v souhrnu 
údajů o přípravku, sice nemohla mít na otázku zachování ODTD žádný vliv (nemohla změnit 
prokázaný rozhodný fakt, že dříve stanovené výše ODTD léčivých látek obsažených 
v předmětných přípravcích nejsou odlišné od obvyklého dávkování v běžné klinické praxi), 
nejedná se však o okolnost, která by činila postup Ústavu či napadené rozhodnutí 
nesouladnými s platnými právními předpisy. I kdyby se přeci jen ze strany Ústavu jednalo 
o vyloženě zbytný postup, neměl by tento krok žádný negativní vliv na správné a zákonné 
stanovení výše ODTD v napadeném rozhodnutí (v němž ODTD po právu zůstaly zachovány 
ve stejné výši). Nejednalo by se tedy o žádnou podstatnou vadu správního řízení, ke které by 
měl odvolací orgán přihlížet (srov. větu třetí § 89 odst. 2 správního řádu). 
 
Argumentace odvolatele stran zjišťování obvyklého dávkování v běžné klinické praxi 
a nezjišťování jiných dávkování tak neznačí nic o takových vadách v postupu Ústavu 
či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 
20. 
Odvolatel trvá na názoru, že o běžné klinické praxi může z podkladů použitých Ústavem reálně 
vypovídat nanejvýš stanovisko Psychiatrické společnosti. Za daných okolností však, z pohledu 
odvolatele, není relevantní ani toto stanovisko, a to již s ohledem na dobu svého vzniku 
(14. 3. 2012). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Žádný platný právní předpis explicitně nestanoví, jaký konkrétní druh podkladu je rozhodný 
pro účely posouzení otázky obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. V souladu s § 50 
odst. 4 správního řádu tedy nemusí jít toliko o stanoviska odborných společností, nýbrž třeba 
i o různé odborné publikace. Jednou takovou vhodnou publikací je i spisový podklad 
Mohr 2017, který byl vydán ve stejném roce, ve kterém bylo předmětné správní řízení 
zahájeno. 
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Argumentace odvolatele stran stáří stanoviska Psychiatrické společnosti tak neznačí 
nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno 
napadené rozhodnutí zrušit. 
 
21. 
Odvolatel uvažuje, že Ústav má v projednávané věci posoudit, zda je dávkování v běžné 
klinické praxi odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi. To samozřejmě znamená 
posouzení, zda po skončení předchozí revize došlo ke změně tohoto dávkování. Proto má 
Ústav povinnost zjistit aktuální dávkování v běžné klinické praxi. V žádném případě náhledem 
odvolatele nestačí zjištění, že dávkování ODTD stanovené v předchozím správním řízení 
někdy v minulosti reálné klinické praxi odpovídalo. Nelze totiž dovozovat, že nedošlo k žádným 
změnám, a že mu tak odpovídá i nadále. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán několikráte výše, Ústav zde za účelem ozřejmení obvyklého 
dávkování v běžné klinické praxi využil spisového podkladu Mohr 2017, vydaného téhož roku, 
ve kterém bylo předmětné správní řízení zahájeno. 
 
Argumentaci odvolatele stran neaktualizovaného postupu Ústavu při zjišťování 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi tak nelze přisvědčit. 
 
22. 
Odvolatel doplňuje, že k získání těchto zjištění si Ústav musí opatřit potřebné podklady. 
Krom toho odvolatel připomíná, že v předchozí revizi bylo vydáno vícero rozhodnutí. 
Dle odvolatele je pro posouzení skončení daného správního řízení pro účely určení, po kterém 
okamžiku měla případná změna dávkování v běžné klinické praxi nastat, významné rozhodnutí 
ze dne 29. 6. 2012, jež nabylo právní moci ohledně stanovení základní úhrady léčivých látek 
olanzapin, quetiapin a zotepin dne 15. 5. 2013. Odvolatel usuzuje, že měl Ústav zkoumat 
dávkování v běžné klinické praxi po tomto datu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
I zde odvolací orgán připomíná, že Ústav za účelem ozřejmění obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi využil spisový podklad Mohr 2017, který byl vydán ve stejném roce, ve kterém 
bylo předmětné správní řízení zahájeno. 
 
Ani další argumentaci odvolatele stran neaktualizovaného postupu Ústavu 
při zjišťování obvyklého dávkování v běžné klinické praxi tak nelze přisvědčit. 
 
23. 
Odvolatel podotýká, že pro tyto účely samozřejmě nemůže posloužit stanovisko Psychiatrické 
společnosti ze dne 14. 3. 2012, které o běžné klinické praxi existující více než rok po svém 
vydání ničeho nevypovídá. Takové stanovisko v ideálním případě svědčí o běžné klinické praxi 
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ke dni svého vydání, reálně však samozřejmě půjde o praxi v předcházejících měsících 
či letech. Z téhož důvodu shledává odvolatel nepoužitelným taktéž zahraniční doporučení, 
datované sice 2013, avšak reálně vycházející z podstatně starších podkladů. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Také zde odvolací orgán poukazuje na využití podkladu Mohr 2017, vydaného v roce, kdy bylo 
předmětné správní řízení zahájeno. 
 
Ani tétoí argumentaci odvolatele stran neaktualizovaného postupu Ústavu při zjišťování 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi tak nelze přisvědčit. 
 
24. 
Se zřetelem k uvedenému odvolatel uzavírá, že podklady shromážděné Ústavem jsou 
pro posouzení, zda je v předmětném správním řízení nutné podle § 15 odst. 8 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. změnit ODTD léčivých látek zařazených do referenční skupiny č. 84/2, 
nepoužitelné. Podle odvolatele měl Ústav povinnost opatřit si aktuální údaje o dávkování 
léčivých látek v běžné klinické praxi. Mělo se jednat o údaje ohledně dávkování v době vydání 
napadeného rozhodnutí, resp. – při zohlednění povahy dat a času nutného k jejich sběru – 
nanejvýš v době několika měsíců před vydáním napadeného rozhodnutí. Odvolatel v tomto 
ohledu odkazuje na zásadu, že je Ústav povinen rozhodovat na základě skutkového stavu 
(zde dávkování v běžné klinické praxi) panujícího v době vydání rozhodnutí. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podklad Mohr 2017, který byl v předmětném správním řízení rozhodný pro posouzení otázky 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, byl vydán v roce 2017, tj. v roce, ve kterém bylo 
zahájeno předmětné správní řízení. Ústav sice vydal napadené rozhodnutí o několik let později 
(začátkem roku 2020), to však bez dalšího nečiní postup Ústavu či napadené rozhodnutí nijak 
zjevně nesouladnými s platnými právními předpisy. 
 
Je pravdou, že Ústav obvykle shromažďuje důležité podklady v určité fázi řízení, přičemž 
správní rozhodnutí vydává později (s tím ostatně do jisté míry koresponduje též zásada 
koncentrace řízení, jež se mj. projevuje i v některých odstavcích § 39g zákona č. 48/1997 Sb.). 
S takovými podklady má pak Ústav povinnost náležitě seznámit všechny účastníky správního 
řízení (srov. § 36 odst. 3 správního řádu). V obecné rovině je přitom Ústav povinen dbát, aby 
přijaté řešení odpovídalo okolnostem daného případu (srov. § 2 odst. 4 správního řádu). 
 
Některé rozhodné okolnosti pro vydání správního rozhodnutí se přitom obvykle i v relativně 
krátkém čase mění (např. některé cenové reference), a proto lze u nich očekávat třeba i vícero 
aktualizací během jednoho správního řízení (obzvláště nejsou-li dodrženy pořádkové lhůty 
k vydání správního rozhodnutí). Kupříkladu u cenových referencí pak vyhláška 
č. 376/2011 Sb. explicitně ukládá povinnost zjišťovat cenové reference znovu po uplynutí 
určitého časového období (srov. např. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). 
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Jiné okolnosti rozhodné pro vydání správního rozhodnutí jsou však „trvanlivější“ povahy – to 
je obvykle případ třeba i obvyklého dávkování v běžné klinické praxi. Obzvláště pak u léčivých 
přípravků, které jsou již řadu let etablované v běžné klinické praxi (což je i situace předmětných 
přípravků), nelze nijak důvodně očekávat, že se bude jejich obvyklé dávkování v běžné klinické 
praxi rok co rok měnit. Ilustrativním příkladem tohoto stavu v praxi budiž třeba použití některých 
zdrojových dat v podkladu Mohr 2017, která jsou v některých případech již vskutku staršího 
data (například z roku 2001 či 2002), přesto však s nimi odborníci z klinické praxe v rámci 
podkladu Mohr 2017 nadále aktivně počítali a pořád z nich, i v roce 2017, vycházeli. 
O podkladu Mohr 2017 tak nelze bez dalšího objektivně tvrdit, že byl v době vydání 
napadeného rozhodnutí (začátkem roku 2020) již zastaralý, neaktuální či překonaný. 
 
Pro úplnost odvolací orgán připomíná, že v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
platí, že „Obvyklá denní terapeutická dávka se v rámci revize úhrad změní pouze, je-li 
ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné 
od obvyklé denní terapeutické dávky stanovené v předchozí revizi úhrad“. Toto ustanovení 
tedy nestanoví podmínku, aby byly podklady pro prokázání odlišností v dávkování předkládány 
s konkrétní platností specificky jen pro okamžik vydání správního rozhodnutí či specificky jen 
pro jakési užší rozhodné období předcházející vydání správního rozhodnutí. 
 
Vycházel-li tedy Ústav při řešení odborné otázky obvyklého dávkování v běžné klinické praxi 
z podkladu, který byl publikován ve stejném roce, v jakém bylo zahájeno předmětné správní 
řízení (byť rozhodl později v roce jiném), neshledává na tom odvolací orgán bez dalšího nic 
nesprávného či nesouladného s platnými právními předpisy.  
 
Argumentaci odvolatele stran aktualizace dat o dávkování v běžné klinické praxi tak 
nelze přisvědčit. 
 
25. 
Odvolatel setrvává na závěru, že Ústav v rozporu s právními předpisy nezjistil – ba dokonce 
ani relevantně nezkoumal – zda došlo od předchozí revize ke změně dávkování léčivých látek 
olanzapin, quetiapin a zotepin v běžné klinické praxi. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi zde Ústav posoudil 
s využitím podkladu Mohr 2017, přičemž neshledal žádné odlišnosti obvyklého dávkování 
v běžné klinické praxi oproti dříve stanoveným výším ODTD v předchozí revizi. 
 
Argumentaci odvolatele stran absence Ústavem provedeného posouzení současného 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi tak nelze přisvědčit. 
 
26. 
Dále odvolatel rozporuje argumentaci, jíž Ústav svůj postup hájí. 
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Odvolatel nejprve znovu zdůrazňuje, že podklady Ústavu v žádném případě neprokazují 
provedení zhodnocení obvyklého dávkování léčivé látky olanzapin v běžně klinické praxi. 
Podle § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. má Ústav změnit ODTD při změně dávkování 
v běžné klinické praxi, nikoli při změně DDD či SPC. Vzhledem k tomu, že odst. 2 téhož 
paragrafu mezi DDD, SPC a obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi rozlišuje, 
má odvolatel za to, že hrála-li by změna DDD či SPC roli, byla by v odst. 8 uvedena. DDD ani 
SPC o dávkování (a dokonce ani o použití – viz off-label použití) v běžné klinické praxi ničeho 
nevypovídají. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že zde odvolatel netvrdí v zásadě nic nového, co by netvrdil již výše, 
odkazuje nyní odvolací orgán na své vypořádání výše. 
 
Opakované argumentaci odvolatele stran vad v Ústavem provedeném posouzení 
dávkování tak nelze přisvědčit. 
 
27. 
Podobně dle odvolatele nejsou relevantní ani doporučené postupy. Rozdíl mezi popisem 
skutečného dávkování v běžné klinické praxi a doporučením pro praxi má odvolatel za zjevný. 
Praxe se samozřejmě může od doporučení v literatuře lišit – v řadě případů se i liší, což je 
Ústavu nepochybně známo. Za absurdní proto odvolatel pokládá tvrzení Ústavu, že „aktuální 
české doporučené postupy psychiatrické péče V. (23,24) jsou z roku 2018 a žádná informace 
o změně obvyklého dávkování olanzapinu p.o. v léčbě schizofrenie zde není uvedena“. Přitom 
měl sám Ústav jinde v napadeném rozhodnutí uvést, že v těchto doporučených postupech 
žádnou informaci o dávkování léčivé látky olanzapin (ani quetiapin a zotepin) nenalezl. Podle 
odvolatele je samozřejmé, že tam Ústav nenalezl ani informaci o změně tohoto dávkování. 
Neznamená to však, že by ke změně nedošlo, autoři se jen této otázce nevěnovali. 
 
K tomu odvolací orgán opět opakuje, že doporučené postupy zde nebyly rozhodným 
podkladem, na jehož základě Ústav shledal dříve stanovené výše ODTD jako souladné 
s obvyklým dávkováním v běžné klinické praxi. Oním rozhodným podkladem byl totiž podklad 
Mohr 2017. 
 
Argumentaci odvolatele stran doporučených postupů tak nelze přisvědčit. 
 
28. 
Ohledně české odborné publikace odvolatel uvádí, že sám Ústav ji označuje za doporučení. 
Údaje o dávkování jakékoli léčivé látky tak představují názor autorů, jaké by dávkování mělo 
být – nikoli popis, jaké dávkování v praxi aktuálně je. Mezi doporučením a skutečnou praxí 
spatřuje odvolatel zásadní rozdíl, z čehož vychází i § 15 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
Odvolatel se domnívá, že Ústav tento očividný rozdíl záměrně přehlíží, aby skutečnou běžnou 
praxi nemusel zjišťovat, a nemusel si tak opatřovat další důkazy. 
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K tomu odvolací orgán opakuje, že na závěrečných stranách podkladu Mohr 2017 je uvedeno, 
že „Autoři i nakladatel vynaložili velkou péči a úsilí, aby všechny informace v knize obsažené 
týkající se dávkování léků a forem jejich aplikace odpovídaly stavu vědy v okamžiku vydání“. 
Je zde také poznamenáno, že se jedná o publikaci určenou odborné zdravotnické veřejnosti, 
přičemž editor i kolektiv autorů publikace jsou spjati s Národním ústavem duševního zdraví 
v Klecanech, recenzent pak s psychiatrickou klinikou FN Hradec Králové – jedná se tedy 
o odborníky z tuzemské klinické praxe. Odvolací orgán v tomto světle bez dalšího nespatřuje 
důvod k pochybnostem o tom, že podklad Mohr 2017 dokládá obvyklé dávkování olanzapinu, 
quetiapinu i zotepinu v běžné klinické praxi. 
 
Argumentaci odvolatele, že podklad Mohr 2017 nereflektuje aktuální obvyklé dávkování 
v běžné klinické praxi, tak nelze přisvědčit. 
 
29. 
V podobném duchu odvolatel kategoricky odmítá tvrzení Ústavu ohledně stanoviska 
Psychiatrické společnosti, že „údaje v něm uvedené jsou možné stále považovat za platné, 
neboť ani po zahájení předmětného správního řízení ani po vydání finální hodnotící zprávy 
žádné další vyjádření odborné společnosti PS Ústav neobdržel“. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán k tomu dodává, že této odvolatelem citované argumentaci Ústavu na straně 92 
napadeného rozhodnutí bezprostředně předchází argumentace Ústavu stran podkladu 
Mohr 2017, že „Ústav pro úplnost ještě do svého hodnocení zahrnul i údaje získané z odborné 
publikace českých autorů z roku 2017 (49) vydané v ČR, kde také není žádná informace 
o změně obvyklého dávkování olanzapinu p.o. v léčbě schizofrenie. Vzhledem k tomu, že tato 
publikace je napsána českými psychiatry aktuálně poskytujícími psychiatrickou péči českým 
pacientům a byla vydána pod záštitou České neuropsychofarmakologické společnosti, je jistě 
považována za zdroj relevantních dat o obvyklé klinické praxi v ČR“. Jak již přitom vysvětlil 
odvolací orgán několikráte výše, byl to právě podklad Mohr 2017, kterým zde bylo fakticky 
doloženo současné obvyklé dávkování v běžné klinické praxi a díky němuž tedy zcela 
opodstatněně nedošlo ke změnám ODTD. 
 
Argumentace odvolatele stran platnosti stanoviska Psychiatrické společnosti tak 
neznačí nic o takových vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které 
by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 
30. 
Odvolatel v souvislosti s uvedeným připomíná, že podle § 3 správního řádu je Ústav povinen 
zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Rozhodnou skutečností jsou 
v předmětném správním řízení také případné odchylky dávkování léčivých látek olanzapin, 
quetiapin a zotepin v běžné klinické praxi od ODTD stanovené v předchozí revizi. V souladu 
s § 50 odst. 2 správního řádu je Ústav podle odvolatele povinen opatřit si podklady k těmto 
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zjištěním sám. Nemůže proto čekat, jestli mu je nepředloží účastník řízení, či dokonce třetí 
osoba, v tomto případě Psychiatrická společnost. Odvolatel je přesvědčen, že stanovisko 
Psychiatrické společnosti použité Ústavem v předmětném správním řízení neumožňuje 
Ústavu učinit zjištění ohledně případné změny v dávkování léčivých látek olanzapin, quetiapin 
a zotepin v době po svém vydání. Pokud Ústav zamýšlel údaje od Psychiatrické společnosti 
ke zjištění dávkování v aktuální běžné klinické praxi použít, byl dle odvolatele povinen sám si 
vyžádat nové stanovisko, anebo alespoň informaci, zda je stanovisko z roku 2012 stále 
aktuální, tedy zda v něm uvedené údaje odpovídají aktuální běžné klinické praxi. 
 
K tomu odvolací orgán opět opakuje, že postarší stanovisko Psychiatrické společnosti zde 
nebylo pro účely řešení otázky obvyklého dávkování v běžné klinické praxi rozhodné (bylo 
v zásadě podružné) – rozhodným byl v tomto ohledu podklad Mohr 2017. 
 
Argumentaci odvolatele stran nutnosti opatřování dalších podkladů tak nelze 
přisvědčit. 
 
31. 
Výše uvedené by dle odvolatele platilo rovněž pro případnou (v napadeném rozhodnutí 
neuvedenou) snahu Ústavu obhajovat závěr, že nedošlo ke změně obvyklého dávkování 
v běžné klinické praxi u léčivých látek quetiapin a zotepin. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán k tomu opakuje, že v případě stanovování výše ODTD quetiapinu uvedl Ústav 
na straně 113 napadeného rozhodnutí, že „Na základě odborného posouzení bylo zjištěno, 
že aktuální obvyklé dávkování (1,49) pro léčivou látku quetiapin v perorální formě v běžné 
klinické praxi není odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad a odpovídá 400 mg 
rozdělených do 2 denních dávek u lékové formy s okamžitým uvolňováním a 400 mg podaných 
jednou denně u lékové formy s prodlouženým uvolňováním“. Ústavem odkazovaná reference 
č. 49 je přitom podklad Mohr 2017 (viz str. 106 napadeného rozhodnutí). 
 
Dále k tomu odvolací orgán opakuje, že v případě stanovování výše ODTD zotepinu uvedl 
Ústav na straně 113 napadeného rozhodnutí, velmi podobně, že „Na základě odborného 
posouzení bylo zjištěno, že aktuální obvyklé dávkování (1,49) pro léčivou látku zotepin 
v perorální formě v běžné klinické praxi není odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi 
úhrad a odpovídá 200 mg rozdělených do 3 denních dávek“. 
 
Ústav tedy zachování původních výší ODTD pro quetiapin a zotepin v napadeném rozhodnutí 
obhájil zcela dostatečně. 
 
Argumentaci odvolatele stran případné snahy Ústavu obhajovat ODTD quetiapinu 
a zotepinu tak nelze přisvědčit. 
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32. 
V duchu uvedeného odvolatel setrvává na svém přesvědčení, že se Ústav dostatečně, 
resp. vůbec relevantně nezabýval otázkou, zda od skončení předchozí revize nedošlo 
ke změně dávkování příslušných léčivých látek v klinické praxi. Ústav si v očích odvolatele 
neopatřil zjištění nezbytná k posouzení, zda není nutné v předchozí revizi stanovenou ODTD 
zrušit. Vzhledem k době, jež od skončení předchozí revize uplynula, jakož i ke skutečnosti, že 
také v předchozí revizi Ústav zřejmě nevycházel z dávkování obvyklého v době vydání daného 
rozhodnutí, pokládá odvolatel za pravděpodobné, že ke změně dávkování došlo. Napadené 
rozhodnutí proto odporuje vyhlášce č. 376/2011 Sb., stejně jako ustanovením správního řádu 
o zjišťování skutkového stavu. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Vzhledem k tomu, že zde odvolatel netvrdí nic nového, co by netvrdil již dříve ve svém 
odvolání, odkazuje odvolací orgán na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Odvolací orgán žádné podstatné vady v postupu Ústavu při stanovování výší ODTD neshledal. 
 
Zcela na okraj si pak odvolací orgán dovolí poznamenat, že neshledává nic racionálního 
na tom, pokud odvolatel některé své argumenty mnohokráte opakuje. Odvolacímu orgánu 
postačí, je-li mu v rámci odvolání argument odvolatele předestřen jen jednou. Vskutku hojně 
opakované odvolací argumenty v předloženém odvolání (či obecně i v jakémkoliv jiném 
podání) mohou obecně činit takové odvolání (podání) obtížněji uchopitelným pro správní 
orgán, což by v krajním případě mohlo vést třeba i k nezamýšlenému nedorozumění. 
 
Námitky odvolatele stran postupu Ústavu při stanovování výší ODTD jsou nedůvodné. 
 
33. 
Dále odvolatel namítá nezjištění ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
ve Švédsku. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav za léčivý přípravek zařazený do referenční skupiny č. 84/2 
s nejnižší cenou výrobce za ODTD v kterémkoli členském státě Evropské unie označil 
přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD s cenou 0,8818 Kč za ODTD. Z napadeného 
rozhodnutí vyplývá, že Ústav tuto cenu vypočetl tak, že od částky uvedené v databázi švédské 
lékové agentury jakožto velkoobchodní ceny tohoto přípravku odečetl marži distributora, resp. 
sazbu 2,70 %, již za marži distributora – z pohledu odvolatele nesprávně, ba nezákonně – 
označil. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán připomíná, že polemikou odvolatele stran formulace švédské ceny výrobce 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD se vskutku podrobně zabýval již výše (v rámci bodu 7). 
V podrobnostech tedy odvolací orgán odkazuje na svou výše uvedenou argumentaci. 
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Odvolací orgán k tomu opakuje, že u Ústavem prezentované švédské ceny výrobce přípravku 
QUETIAPIN TEVA RETARD byla založena vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. – dopočet je ve spise podložen konkrétními a ověřitelnými 
podklady, přičemž žádným účastníkem předmětného správního řízení nebyl ve vztahu 
k Ústavem dopočtené švédské ceně výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD prokázán 
opak (domněnka správnosti nebyla vyvrácena). 
 
Argumentaci odvolatele stran nesprávně a nezákonně aplikované 2,70% marže 
distributora při formulaci švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
nelze přisvědčit. 
 
34. 
Odvolatel uvádí, že částku označovanou za velkoobchodní cenu přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD zjištěnou ve Švédsku převzal Ústav z příslušné databáze patrně 16. 8. 2019 – 
resp. v tento den založil do spisu cenové reference, kdy přesně tuto částku, vloženou do spisu 
dne 16. 8. 2019, z databáze švédské lékové agentury převzal, pochopitelně zřejmé není. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD byla Ústavem 
ve Švédsku ke dni 18. 7. 2019 konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 11,240 SEK – 
tato okolnost je zřejmá ze str. 10 podkladu cenové reference pro ZÚ. Konkrétní datum 
(18. 7. 2019), ke kterému Ústav příslušné ceny zjišťoval, je jednak uvedeno na str. 1 podkladu 
cenové reference pro ZÚ, jednak u každého konkrétního přípravku ve druhém sloupci tabulky 
na stranách 8 až 11 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Argumentaci odvolatele, že není zřejmé, k jakému datu Ústav švédskou cenu zjišťoval, 
tak nelze přisvědčit. 
 
35. 
Dále odvolatel doplňuje, že sazbu vydávanou za marži distributora Ústav zjevně převzal 
z vlastní metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční, dostupné na internetových 
stránkách Ústavu, patrně z jejího 29. vydání. Metodika sazbu převzala z dokumentu ÖBIG. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že obecný postup dopočtu švédské ceny výrobce je popsán 
v metodice přepočtu, která byla do předmětné spisové dokumentace vložena ke dni 
16. 8. 2019 pod č. j. sukl220961/2019, a to jako dokument „SP-CAU-010-29vydani_Metodika 
prepoctu nalezene ceny na cenu referencni_17_06_2019.pdf“. 
 
Z metodiky přepočtu (ze stran č. 2 a 8) je vskutku zřejmé, že do výpočtu švédské ceny výrobce 
ze zjištěné švédské velkoobchodní ceny vstupuje pouze průměrná 2,70% marže distributora. 
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Průměrná 2,7% marže švédského distributora je podle strany 8 metodiky přepočtu podložena 
podkladem ÖBIG, konkrétně jeho 679. stranou. Na této straně podkladu ÖBIG pak mimo jiného 
stojí: „The wholesale margin is not regulated by the government but based on free agreements 
between manufacturers and wholesalers, that are not public. On average it is estimated to be 
2.7% of the pharmacy purchasing price (as per 2004).“ 
 
Odvolací orgán souhlasí s odvolatelem, že metodika přepočtu je dostupná 
i z internetových stránek Ústavu, nicméně upozorňuje, že je rovněž obsažena přímo 
v předmětném spise – stejně jako je přímo ve spisu založen třeba i podklad ÖBIG. 
 
36. 
Odvolatel upozorňuje, že právě z analýzy ÖBIG vyplývá, že se ve Švédsku neuplatňuje žádná 
(veřejnoprávní) regulace marží distributorů léčivých přípravků. Marže jsou sjednávány ad hoc 
ve smlouvách uzavíraných mezi jednotlivými výrobci a distributory léčivých přípravků, tudíž se 
u jednotlivých distributorů a přípravků liší. Navíc podléhají častým změnám, jelikož smlouvy 
jsou typicky uzavírány na dobu určitou, v délce jednoho roku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podklad ÖBIG poskytuje na své straně 679 informaci o průměrné (nikoliv tedy o zcela přesné, 
univerzální či nějak konkrétně regulované) 2,7% marži distributora ve Švédsku. Však se také 
v případě formulace výše švédské ceny výrobce ve skutečnosti jedná pouze o odhad 
(využívání metod odhadu při formulaci výší cen výrobce přitom aproboval Nejvyšší správní 
soud). Průměrné hodnoty se v rámci různých metod odhadu zcela běžně využívají – to je 
v zásadě obecně známá okolnost. I s využitím průměrné hodnoty marže švédského 
distributora je Ústavem formulovaná švédská cena výrobce předmětných přípravků nadána 
vyvratitelnou domněnkou správnosti. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že jsou-li marže distributora ve Švédsku vskutku 
sjednávány ad hoc, jak tvrdí odvolatel, je potom naprosto logické, že švédské ceny výrobce 
nelze správním orgánem ve správním řízení kalkulovat jinak než jen s využitím určitých metod 
odhadu. 
 
Argumentace odvolatele stran ad hoc sjednávání marží distributora ve Švédsku tak 
neznačí nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
37. 
Odvolatel v duchu uvedeného konstatuje, že neexistuje jedna procentní sazba, již by bylo 
možné označit za marži všech distributorů všech léčivých přípravků ve Švédsku. Je-li jako tato 
marže uváděn jediný údaj, musí jít o průměr jednotlivých marží. Údaj uvedený v analýze ÖBIG 
je navíc pouhým odhadem tohoto průměru, což samotný text analýzy připouští. 
 
K tomu odvolací orgán opakuje, že využívání metod odhadu (čili logicky i aplikování různých 
průměrných hodnot) při formulaci cen výrobce ze strany správních orgánů aproboval již 
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i Nejvyšší správní soud – žádnou výjimku v tomto ohledu nepředstavuje ani formulace 
švédských cen výrobce. 
 
Argumentace odvolatele stran průměru marží a odhadovaných hodnotách tak neznačí 
nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
38. 
Dle odvolatele navíc není zřejmé, jak byl tento odhad učiněn, tedy kdo jej provedl a zda se tak 
stalo na základě zjištění alespoň nějakých marží u konkrétních léčivých přípravků, či zda jde 
jen o údaj, který se v příslušných obchodních kruzích proslýchá apod. Jediné, co analýza ÖBIG 
k odhadu uvádí, je, že byl převzat z jiného dokumentu označeného pouze jako 
„AESGP 2005“ – viz poznámka pod čarou č. 1173. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Je sice pravdou, že má-li být určitá okolnost nadána vyvratitelnou domněnkou správnosti 
ve smyslu věty první § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., musí být tato okolnost ve spise 
náležitě podložena – respektive musí být na základě spisu všem účastníkům daného 
správního řízení dostupná (srov. § 36 odst. 3 správního řádu), aby měli tito účastníci ve vztahu 
k takové okolnosti vůbec možnost prokazovat opak (srov. větu druhou § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb.), resp. aby ji mohli pomoci Ústavu efektivně dále zpřesnit. Nicméně, přepjaté 
trvání na doložení celé hierarchie nejrůznějších dílčích podkladů stojících u zrodu ve spise 
využívaných podkladů (např. podkladu ÖBIG), by již vedlo k nesmyslným či prakticky 
nerealizovatelným důsledkům – v mnoha případech by nebylo možno ceny výrobce 
ve správním řízení vůbec formulovat. 
 
Podklad ÖBIG byl připraven rakouským spolkovým institutem pro zdravotní péči 
(Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen) a představuje názory institutu 
na farmaceutický sektor, odrážející stav znalostí jeho členů (viz úvodní strany podkladu ÖBIG). 
V podkladu je přitom odkazováno na značné množství různých zdrojových materiálů (podklad 
je „ozdrojován“). Okolnost, že veškeré tyto zdroje (a případné další zdroje těchto zdrojů) nejsou 
součástí předmětného správního spisu, nepovažuje odvolací orgán za vadu předmětného 
správního řízení, a to v zásadě již pro absurdnost takového požadavku. Dle názoru odvolacího 
orgánu postačuje, je-li pro dostatečné podložení průměrné 2,70% švédské marže distributora 
ve spise dostupný relevantní důvěryhodný zdroj (byť i odvozený z dalších jiných zdrojů), jakým 
je podklad ÖBIG. 
 
Pro úplnost si odvolací orgán dovolí upozornit, že využívání odvozených či souhrnných zdrojů 
je v rozhodovací praxi správních orgánů (ale třeba i v každodenním životě) zcela běžné. 
Obvyklé naopak není, aby odborná veřejnost kupříkladu odmítala nějaký odborný článek 
či publikaci jen proto, že v nich odkazované zdroje informací nebyly ve stejný okamžik otištěny 
v rámci téhož dokumentu. 
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Požadavek na zakládání celé hierarchie veškerých zdrojů informací až po prvotní, z ničeho 
dále neodvozený zdroj pro každý jednotlivý poznatek postrádá oporu v právních předpisech 
a neodpovídá ani zásadám rychlosti, procesní ekonomie a hospodárnosti řízení, jakož ani 
běžnému racionálnímu nakládání s informačními zdroji. 
 
Argumentaci odvolatele stran nepodloženosti podkladu ÖBIG tak nelze přisvědčit. 
 
39. 
Odvolatel má přitom za nepochybné, že dokument z roku 2005 neuvádí odhad z roku 2005, 
jelikož sběr údajů a vypracování dokumentu jistě muselo nějakou dobu trvat. Jedná se tedy 
o odhad průměru marží uplatňovaných v roce 2004, nebo dokonce ještě dříve. Nelze přitom 
vyloučit, že ani autor či autoři dokumentu „AESGP 2005“ sami odhad pouze nepřevzali 
z jiného, samozřejmě ještě staršího dokumentu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Polemika odvolatele stran dílčích (původních) zdrojových materiálů pro zdrojový materiál 
ÖBIG je v zásadě postavena na přepjatém požadavku odvolatele na doložení celé hierarchie 
nejrůznějších dílčích podkladů, které stály u zrodu podkladu ÖBIG. Tato polemika odvolatele 
je nepřípadná, jelikož vede k nesmyslným, či prakticky nerealizovatelným důsledkům, jak již 
odvolací orgán uvedl výše v bodě 38. 
 
Polemika odvolatele stran dokumentu AESGP 2005 tedy neznačí nic o podstatných 
vadách v postupu Ústavu či v napadeném rozhodnutí. 
 
40. 
S přihlédnutím k uvedenému odvolatel namítá, že Ústav od částky uvedené v databázi 
švédské lékové agentury jakožto velkoobchodní cena léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD neodečetl v ní obsaženou skutečnou marži distributora, nýbrž pouze odhad průměru 
marží nějakých distributorů nějakých léčivých přípravků uplatňovaných ve Švédsku v roce 
2004, či ještě dříve. Takový postup Ústavu shledává odvolatel nezákonným. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odhad švédských cen výrobce, jakož i některých dalších zahraničních cen výrobce, který 
se zakládá na údajích z podkladu ÖBIG, je pro správní orgány v zásadě nejlepším možným 
dostupným odhadem, jelikož správní orgány ze své úřední činnosti nedisponují v tomto ohledu 
lepším (třeba i novějším) zdrojovým podkladem. Je zjevné, že podklad ÖBIG (jakož i některé 
jeho zdrojové materiály) je již staršího data, pořád se však jedná o nejlepší podklad svého 
druhu, jejž mají správní orgány k dispozici. Je proto zcela logické, správné i konformní 
s platnými právními předpisy, pokud jej Ústav při formulaci švédské ceny výrobce (jakož 
i některých dalších zahraničních cen výrobce) v předmětném správním řízení využil. 
 
Argumentaci odvolatele stran zastaralosti aplikovaných dat tak nelze přisvědčit. 
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41. 
Odvolatel uvádí, že podle již citovaného § 3 správního řádu je Ústav povinen postupovat 
v řízení tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Provádí-li Ústav 
v řízení vnější cenovou referenci, jsou rozhodnou skutečností mj. zahraniční ceny výrobce 
léčivých přípravků. Není-li možné tyto ceny přímo zjistit, jsou takovou skutečností zahraniční 
velkoobchodní či maloobchodní ceny přípravků a další skutečnost nezbytné k přepočtu těchto 
cen na ceny výrobce. Jedná se o marže, obchodní přirážky, daně či poplatky, které jsou 
ve zjištěné ceně obsaženy a které je třeba odečíst, aby vyšla cena výrobce. V případě 
velkoobchodní ceny zjištěné v databázi švédské lékové agentury jde o marži distributora. 
Odvolatel uvažuje, že Ústav je povinen v souladu s § 3 správního řádu zjistit nejen 
velkoobchodní cenu, nýbrž i v ní zahrnutou marži distributora. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V souladu s § 3 správního řádu sice platí, že „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje 
správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 
v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2“, avšak 
vzhledem k subsidiaritě správního řádu (srov. § 1 odst. 2 správního řádu) je při formulaci 
zahraničních cen výrobce (resp. k Ústavem shromážděným cenovým referencím) třeba 
přihlížet ke znění speciálního zákona – konkrétně k  § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jak přitom judikoval i Nejvyšší správní soud, při formulaci výší zahraničních cen výrobce je ze 
strany správních orgánů možné využívat metody odhadu, jenž může být více či méně přesný 
(ostatně jinak postupovat mnohdy ani nejde), přičemž je-li takový odhad náležitě podložený ve 
spise, nastává u něj vyvratitelná domněnka správnosti. Účastníci správního řízení pak mohou 
prokazováním opaku tuto vyvratitelnou domněnku správnosti vyvracet (jiným způsobem ji 
vyvrátit nelze), a tím zároveň přispívat ke zpřesňování méně přesného odhadu Ústavu. 
 
Argumentaci odvolatele stran dostatečné jistoty tak nelze přisvědčit. 
 
42. 
Odvolatel namítá, že Ústav výše popsané povinnosti nedostál. Z toho důvodu panují, 
pohledem odvolatele, ohledně údajů označovaných za marži distributora, potažmo 
za výslednou cenu výrobce, zásadní pochybnosti ve smyslu § 3 správního řádu. Odvolatel 
opakuje, že Ústav namísto marže distributora obsažené v částce uvedené v databázi švédské 
lékové agentury jakožto velkoobchodní cena léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
„zjistil“ neznámou osobu a způsobem provedený odhad průměru marží léčivých přípravků 
nějakých distributorů uplatňovaných ve Švédsku v roce 2004 nebo dříve. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že v souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. lze vyvratitelnou 
domněnku správnosti Ústavem dopočítané švédské ceny výrobce vyvrátit výlučně 
prostřednictvím prokázání opaku účastníkem správního řízení – postavením najisto, 
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že Ústavem dopočítaná švédská cena výrobce je zcela určitě nesprávná. Vyvratitelnou 
domněnku správnosti Ústavem dopočítané švédské ceny výrobce tak nelze vyvrátit 
např. prostřednictvím vedení určitých polemik stran důvodných pochybností ve smyslu § 3 
správního řádu, jelikož speciální ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. k vyvrácení 
vyvratitelné domněnky správnosti speciálně a zcela konkrétně žádá právě jen využití institutu 
prokázání opaku (nikoliv prokázání existence důvodných pochybností), a to navíc jen a pouze 
ze strany účastníků správního řízení. 
 
Pokud by Ústavem shromážděné cenové reference nebyly ze zákona nadány vyvratitelnou 
domněnkou správnosti, jistě by k nim bylo možno přistupovat jako k jakýmkoliv jiným Ústavem 
prezentovaným „běžným“ informacím a vyvracet je třeba jen skrze jejich zpochybňování 
(prokazování existence důvodných pochybností). Tak tomu nicméně zákonodárce nechtěl, 
a proto pro tyto případy určil zcela speciální postup dle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Této argumentaci odvolatele tak nelze přisvědčit. 
 
43. 
Výše uvedené přitom z pohledu odvolatele není jediným porušením právních předpisů 
ze strany Ústavu. Odvolatel poukazuje na § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., podle 
něhož ministerstvo stanoví rozhodné období pro zjištění cen výrobce podle § 39b a § 39c 
téhož zákona prováděcím předpisem. Tímto prováděcím předpisem je opět vyhláška 
č. 376/2011 Sb.  
 
Odvolatel připomíná, že podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je rozhodným obdobím 
doba 21 dnů ode dne zahájení správního řízení. Vzhledem k délce řízení pak odst. 3 téhož 
paragrafu dále stanoví, že s každým uplynutím celých tří kalendářních čtvrtletí po kalendářním 
čtvrtletí, ve kterém bylo řízení zahájeno, zjistí Ústav ceny výrobce znovu. Rozhodná období 
podle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. tvoří dle odvolatele jedinou výjimku 
ze zásady, že je Ústav povinen zjistit skutkový stav ke dni vydání rozhodnutí. S ohledem 
na tuto jejich povahu (tj. výjimky) odvolatel soudí, že Ústavu samozřejmě nic nebrání, aby ceny 
zjistil ke dni vydání rozhodnutí, nehledě na to, kolik času od posledního zjištění ve smyslu § 12 
odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. uběhlo. Odvolatel má za to, že v indikovaných případech – 
tedy například má-li Ústav důvod předpokládat, že od posledního zjištění cen došlo 
ke změně – by tak dokonce Ústav měl učinit. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ustanovení § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. ukládá ministerstvu povinnost 
stanovit prováděcím právním předpisem rozhodná období. S využitím logického argumentu 
a contrario lze dojít k závěru, že jiná než v prováděcím právním předpisu ministerstvem 
stanovená rozhodná období jsou období nerozhodná (bez právního významu) – nerozhodná 
pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c stejného zákona. 
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I kdyby tedy například některý z účastníků správního řízení v daném správním řízení doložil 
a prokázal, že Ústavem zjištěné ceny v rozhodném období dle vyhlášky č. 376/2011 Sb. jsou 
již překonané, avšak dosud by dle vyhlášky nenastal čas pro přehodnocení cen (nezapočalo 
by ještě nové rozhodné období), nemohl by Ústav k takovým účastníkem řízení prokázaným 
okolnostem přihlédnout, jelikož ty by se netýkaly rozhodného období – spadaly by fakticky 
do období nerozhodného. 
 
Argumentaci odvolatele stran nerespektování rozhodných období tak nelze přisvědčit. 
 
44. 
Odvolatel je toho názoru, že u referenčních zdrojů používaných Ústavem, ve kterých jsou 
uváděny přímo ceny výrobce, zřejmě postačí, pokud Ústav v uvedeném období tyto ceny 
z příslušné databáze převezme. I zde je však, slovy odvolatele, nutné zdůraznit, že smyslem 
stanovení rozhodných období je zajistit zjištění a použití aktuálních zahraničních cen, tedy cen 
v daném období skutečně uplatňovaných. Jinými slovy, musí jít o ceny, za něž bylo skutečně 
možné léčivé přípravky v dané zemi v rozhodném období pořídit. Uvedení ceny v příslušné 
databázi odvolatel v tomto ohledu za žádnou záruku nepokládá. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústavem využívané zdroje pro zjišťování cen přípravků jsou uvedeny v seznamu referenčních 
zdrojů. Podle konkrétní země se pak jedná o zdroje autoritativně garantované příslušným 
ministerstvem zdravotnictví, lékovou agenturou, zdravotním institutem, zdravotní autoritou, 
národní radou, komisí pro zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovnou, komorou lékárníků 
či asociací farmaceutického průmyslu. Z některých zdrojů pak lze vskutku zjistit napřímo ceny 
výrobce (není je tedy třeba zpětně dopočítávat např. z maloobchodních cen) – zda jsou tyto 
přímo zjištěné ceny reálné (zda jsou přípravky v identické výši ceny v dané zemi vskutku 
uváděny na trh), zde však není směrodatné. 
 
Také u těchto přímo zjištěných cen výrobce (jakožto součást Ústavem shromážděných 
cenových referencí) totiž platí vyvratitelná domněnka správnosti (srov. § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb.), neb se opírají o oficiální veřejné zdroje, které jsou všem účastníkům správního 
řízení přístupné a známé. Účastníci pak mohou ve vztahu k těmto přímo zjištěným cenám 
výrobce prokazovat opak (vyvracet domněnku jejich správnosti). 
 
Argumentaci odvolatele stran záruky reálnosti zveřejňovaných cen výrobce 
v zahraničních databázích tak nelze přisvědčit. 
 
45. 
U referenčních zdrojů obsahujících nikoli ceny výrobce, nýbrž velkoobchodní, či dokonce 
maloobchodní ceny však tento postup, tedy zjištění toliko ceny z referenčního zdroje 
v rozhodném období, za dostačující k zajištění aktuálnosti ceny výrobce odvolatel nepovažuje. 
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Odvolatel usuzuje, že v těchto případech musí Ústav zjistit v rozhodném období nejen tyto 
ceny, nýbrž také výši marží či obchodních přirážek, daní a dalších položek v nich obsažených. 
Odečtením marže či jiné položky uplatňované před několika lety od aktuální velkoobchodní či 
maloobchodní ceny aktuální cena výrobce pochopitelně podle odvolatele nevyjde, ledaže by 
se výše marže (či jiné položky) vůbec nezměnila. Pravděpodobnost, že by k žádné takové 
změně nedošlo, se v případě zemí, kde marže nejsou nijak regulovány, jeví odvolateli nulovou. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Platnost různých pomocných metod při dopočtu cen výrobce (kalkulace s různými daněmi, 
maržemi, přirážkami, nápočty či odpočty), které jsou popsány v metodice přepočtu, není 
v platných právních předpisech vázána na nějaká konkrétní období. V zásadě platí, že získá-
li Ústav nějaká lepší zdrojová data pro své pomocné kalkulace (např. lepší podklad 
než podklad ÖBIG), potom provede příslušnou aktualizaci metodiky přepočtu. Nemá-li Ústav 
k dispozici lepší data, může aplikovat při dopočtu zahraničních cen výrobce i takový pomocný 
postup (využít takové pomocné kalkulace), který nebyl třeba i řadu let aktualizován. 
 
Odvolací orgán si v této souvislosti rovněž dovoluje zvláště upozornit na rozdílný charakter 
podkladů (resp. zdrojů informací), které má Ústav k dispozici při zjišťování cen výrobce. 
 
Výchozími zdroji jsou v první řadě databáze cen, uvedené v seznamu referenčních zdrojů. 
Tyto cenové databáze obsahují různé druhy cen (např. již přímo ceny výrobce nebo třeba jen 
maloobchodní ceny), přičemž přirozenou vlastností těchto databází je jejich pravidelná 
aktualizace. Podle konkrétní země se jedná o aktualizace denní, sedmidenní, čtrnáctidenní, 
měsíční, dvouměsíční, tříměsíční, čtyřměsíční či šestiměsíční. Právě kvůli těmto pravidelným 
aktualizacím je logické, že Ústav do těchto databází aktivně nahlíží – ať už se jedná o první 
zjištění v rámci daného řízení nebo opakovaná zjištění v rámci stejného řízení. Je zjevné, že 
vzhledem k pravidelným aktualizacím se zveřejňované ceny přípravků mohou měnit.  
 
Výchozími zdroji jsou dále různé podkladové materiály, jejichž přirozenou vlastností však 
nejsou pravidelné aktualizace (např. podklad ÖBIG). Vychází-li tedy znalost Ústavu např. 
o průměrné marži distributora ve Švédsku z podkladu ÖBIG, jenž se pravidelně nijak 
neaktualizuje, je logické, že Ústav tento podklad používá v jakémkoliv rozhodném období, 
dokud se mu v řízení nedostane podkladu lepšího. Odvolací orgán si k tomu znovu dovolí 
zopakovat, že při zjišťování některých cen výrobce používá Ústav různé metody odhadu (což 
aproboval i Nejvyšší správní soud), přičemž není nijak neobvyklé, že v rámci odhadu se 
používají i takové podklady a data, které sice jsou třeba i postarší, to však jen proto, že novější 
či lepší nejsou k dispozici. 
 
Argumentaci odvolatele stran pravidelných aktualizací pomocných metod při zjišťování 
cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 
 
 



 

 

Str. 123 z 192 

 

46. 
Odvolatel uvažuje, že pokud by v rozhodném období stačilo pouze provést výpočet se staršími 
údaji, platilo by to jistě nejen pro marže či jiné položky ve velkoobchodních či maloobchodních 
cenách obsažené, avšak také pro tyto ceny samotné. Ústav by mohl při výpočtu použít 
i velkoobchodní či maloobchodní ceny uplatňované před několika lety. Nikoho by přitom 
nenapadlo tvrdit, že takový postup odpovídá právním předpisům. Výsledek takového výpočtu 
by přitom nebyl o nic méně „aktuální“ cenou výrobce než výsledek odečtení několik let staré 
marže od aktuální velkoobchodní či maloobchodní ceny. V tomto směru odvolatel dospívá 
k závěru, že nelze-li při určení ceny výrobce použít velkoobchodní či maloobchodní cenu 
účtovanou před několika lety, nelze použít ani před několika lety uplatňovanou marži 
distributora, ledaže by bylo náležitým dokazováním zjištěno, že se nijak nezměnila. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Aktualizace pomocných metod při zjišťování cen výrobce nejsou platnými právními předpisy 
vázány na žádná konkrétní období. K aktualizaci zkrátka dojde v okamžiku, kdy k tomu získá 
Ústav potřebná data. Na zřeteli je třeba mít také rozdílných charakter primárních zdrojů 
informací – některé prodělávají pravidelné aktualizace, jiné nikoliv (podrobněji viz bod 45). 
Je také vhodné zopakovat, že tyto pomocné metody jsou v zásadě metodami odhadu – jsou 
tedy vždy zatíženy určitou měrou nejistoty (jde o více či méně přesný odhad). 
 
Argumentaci odvolatele stran využívání starších údajů tak nelze přisvědčit. 
 
47. 
Odvolatel v duchu uvedeného tvrdí, že v případě uvedení velkoobchodní či maloobchodní 
ceny v referenčním zdroji musí Ústav zjistit jak výši této ceny skutečně uplatňované 
v rozhodném období, tak výši marže, obchodní přirážky či jakékoli další položky netvořící cenu 
výrobce zahrnuté právě ve velkoobchodní či maloobchodní ceně uplatňované v rozhodném 
období. Odchylku od tohoto postupu, spočívající v použití starší velkoobchodní 
či maloobchodní ceny nebo starší marže distributora či jiné položky, pokládá odvolatel 
za porušení právních předpisů. Takového porušení se Ústav dopustil i v případě postupu 
při zjišťování ceny výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve Švédsku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán připomíná, že ceny výrobce Ústav zjišťuje pro každé rozhodné období 
a nejinak tomu bylo i v předmětném správním řízení. Pro realizaci tohoto postupu Ústav 
prakticky využívá různá data a různé Ústavu dostupné zdroje – některé jsou aktualizovány 
pravidelně, jiné nikoliv. To pak s sebou zcela logicky nese i určitou míru nejistot (třeba právě 
i kvůli kombinování dat publikovaných v jiném čase), nicméně vzhledem k tomu, že i Nejvyšší 
správní soud již aproboval možnost využívání metod odhadu při zjišťování zahraničních cen 
výrobce, neshledává na tom odvolací orgán nic nezákonného, a to ani v případě zjišťování 
švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD. 
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Argumentaci odvolatele stran určitých časových diskrepancí u vstupních dat 
pro zjištění cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 
48. 
Odvolatel je přesvědčen, že si samotný Ústav byl výše předestřených pochybení vědom, 
namísto jejich nápravy se je však pokusil zastřít. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán se zřetelem k výše uvedené odvolací argumentaci 
odvolatele žádná podstatná pochybení v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí neshledal, 
nespatřuje zde odvolací orgán žádný racionální důvod, aby tato neexistující pochybení Ústav 
v napadeném rozhodnutí nějak zastíral. 
 
Argumentaci odvolatele stran zastírání vědomých pochybení ze strany Ústavu tak nelze 
přisvědčit. 
 
50. 
Odvolatel poukazuje na tvrzení Ústavu, že Ústav postupoval v souladu se zákonem 
o veřejném zdravotním pojištění. Toto tvrzení shledává odvolatel, prizmatem nezjištění marže 
distributora léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve Švédsku uplatňované 
v rozhodném období stanoveném na základě § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., 
zjevně nepravdivým. Navíc, odvolatel podotýká, Ústav hovoří jen o údajném souladu 
se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, ačkoli ten neobsahuje komplexní úpravu 
správního řízení ve věcech regulace cen a úhrad léčivých přípravků, tudíž se v takových 
řízeních, v souladu s § 180 odst. 1 správního řádu, uplatní též správní řád. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
S ohledem na výše uvedenou argumentaci odvolatele a její vypořádání ze strany ministerstva 
odvolací orgán konstatuje, že žádné podstatné pochybení v postupu Ústavu či v napadeném 
rozhodnutí bez dalšího neshledal. Odvolací orgán neodhalil, že by byl postup Ústavu 
či napadené rozhodnutí nesprávné či nesouladné s platnými právními předpisy (čili ani 
v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb., ani správním řádem), a to ani ve vztahu ke zjišťování 
švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD. Odvolací orgán k tomu zároveň 
připomíná, že zákon č. 48/1997 Sb. má vůči správnímu řádu povahu zákona speciálního, tudíž 
se v řadě aspektů uplatní jeho úprava přednostně před úpravou správního řádu. V tomto 
kontextu se odvolacímu orgánu nejeví nijak nelogickým, nesprávným či snad překvapivým, 
pakliže Ústav v napadeném rozhodnutí hovoří o souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. 
 
Pro úplnost k tomu odvolací orgán dodává, že v mnoha ohledech je samozřejmě nutné 
postupovat v předmětném správním řízení v souladu s obecnými ustanoveními správního 
řádu. Tak musí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu být mj. podklad ÖBIG na základě spisu 
dostupný všem účastníkům předmětného správního řízení. Bez toho by ve spise např. nebyla 
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náležitě podložena a účastníkům správního řízení k případnému prokazování opaku náležitě 
poskytnuta Ústavem aplikovaná průměrná 2,7% marže švédského distributora. Ústav 
v napadeném rozhodnutí nikde netvrdí, že se v předmětném správním řízení správní řád 
neaplikuje – na některá jeho ustanovení naopak v napadeném rozhodnutí explicitně odkazuje.  
Má-li snad odvolatel za to, že Ústav odkazoval na správní řád v napadeném rozhodnutí 
pomálu, uvádí k tomu odvolací orgán, že bez dalšího neshledal, že by bylo v napadeném 
rozhodnutí nezbytné argumentovat správním řádem nějak obsáhleji. 
 
Odvolatel zde patrně naráží na konkrétní argumentaci Ústavu ze strany 93 napadeného 
rozhodnutí. Na té však odvolací orgán bez dalšího neshledává nic nesprávného 
či nesouladného s platnými právními předpisy – postup Ústavu při zjišťování cen výrobce byl 
totiž vskutku v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., příslušné vypořádání Ústavu na straně 93 
napadeného rozhodnutí je tedy, dle názoru odvolacího orgánu, v tomto ohledu souladné s § 68 
odst. 3 správního řádu. 
 
Argumentaci odvolatele stran vypořádání Ústavu na str. 93 napadeného rozhodnutí tak 
nelze přisvědčit. 
 
51. 
Úpravu správního řádu přitom Ústav v očích odvolatele při zjišťování skutkového stavu 
bezesporu rovněž porušil. 
 
Odvolatel upozorňuje, že tvrzení, že Ústav posupoval v souladu s metodikou či seznamem 
referenčních zdrojů, není právně relevantní. Nejedná se totiž o právní předpisy, nýbrž o vnitřní 
metodické pomůcky samotného Ústavu. Těmi Ústav samozřejmě nemůže zhojit nezákonný 
postup. Navíc, odvolatel zastává názor, že pokud metodika vychází z analýzy ÖBIG a postup 
podle ní ignoruje aktuální skutkový stav, je i ona nezákonná. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Metodika přepočtu je klíčovým podkladem stran dopočtů některých zahraničních cen výrobce 
tam, kde nejsou v zahraničních databázích přímo zveřejňovány ceny výrobce, nýbrž ceny jiné 
(např. maloobchodní). Metodika přepočtu slouží k ozřejmení jednotlivých kroků v daných 
dopočtech – v zásadě se jedná o jakousi početní pomůcku sloužící k tomu, aby každý účastník 
správního řízení věděl, jak Ústav danou cenu výrobce dopočítává. Pakliže by nebyla metodika 
přepočtu součástí spisu, nemohly by být Ústavem dopočítávané ceny výrobce nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti. Hovoří-li Ústav na straně 93 napadeného rozhodnutí 
o tom, že při zjišťování cen výrobce postupoval dle metodiky, dal tím odvolateli jasně najevo, 
jak postupoval, a odvolatel měl možnost přesně zjistit, kterak Ústav ceny výrobce dopočítával. 
Odkaz Ústavu na metodiku přepočtu je tudíž zcela relevantní. Odvolací orgán má v této rovině 
postup Ústavu za správný a souladný s § 68 odst. 3 správního řádu.  
 
Metodika přepočtu se opírá o celou řadu různých podkladů. Jedním z nich je vskutku i podklad 
ÖBIG, který je také součástí předmětného spisu. Byť je podklad ÖBIG již poněkud postarší, 
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nemá Ústav patrně k dispozici podklad lepší. Ze strany Ústavu se tak jedná o nejlepší možný 
odhad. Měl-li jakýkoliv účastník předmětného správního řízení k dispozici podklad lepší, mohl 
jej Ústavu poskytnout a prokázat na jeho základě opak ve smyslu věty druhé § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. Žádný takový lepší podklad však poskytnut nebyl, volba podkladu ÖBIG 
byla tedy ze strany Ústavu logická, správná a souladná s platnými právními předpisy. Ceny 
výrobce kalkulované Ústavem s využitím dat z podkladu ÖBIG jsou tudíž i nadále nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti, již se nepodařilo žádnému z účastníků předmětného 
správního řízení vyvrátit (prokázat opak). 
 
Seznam referenčních zdrojů je zde rovněž klíčovým podkladem stran dopočtů některých 
zahraničních cen výrobce – také tento podklad je přitom součástí předmětného správního 
spisu. Bez seznamu referenčních zdrojů by účastníci předmětného správního řízení především 
nevěděli, z jakých databází Ústav ceny zjišťuje, jaký charakter zjišťované ceny mají (např. 
velkoobchodní či maloobchodní) a v jaké jsou publikovány měně. Pakliže by nebyl seznam 
referenčních zdrojů součástí spisu, nemohly by být Ústavem zjišťované ceny nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti. Odkaz Ústavu na seznam referenčních zdrojů je tedy 
rovněž zcela relevantní. Postup Ústavu byl správný a souladný s § 68 odst. 3 správního řádu. 
 
Argumentaci odvolatele, jíž brojí proti použití metodiky přepočtu a seznamu 
referenčních zdrojů, nelze přisvědčit. 
 
52. 
Podobně irelevantní je dle odvolatele tvrzení, že „vzhledem ke zjišťování podkladů 
pro rozhodnutí u každého správního řízení, které Ústav vede, je Ústav obeznámen 
s cenotvorbou v jednotlivých státech Evropské unie, přičemž ne vždy jsou přirážky a marže 
regulované, a nelze tak vycházet ze zákonem daných hodnot. Z tohoto důvodu Ústav využívá 
průměry a odhady přirážek a marží“. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že podle § 3 správního řádu musí Ústav postupovat tak, aby byl 
zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Je-
li Ústav povinen zjistit cenu výrobce, avšak z příslušného zdroje získá jen cenu velkoobchodní 
či maloobchodní, je Ústav dle názoru odvolatele povinen „očistit“ ji tak, aby výsledkem byla 
skutečná cena výrobce. Použitím (odečtením) průměru maží, či dokonce jejich odhadu, není 
pohledem odvolatele vypočtena cena výrobce, o které nejsou důvodné pochybnosti. Odvolatel 
se přitom domnívá, že zákon nestanoví žádnou výjimku, podle které by Ústav právě cenu 
výrobce léčivého přípravku při vnější cenové referenci nemusel zjišťovat s touto měrou jistoty. 
 
K tomu odvolací orgán připomíná, že využívání metod odhadu (více či méně přesného 
odhadu) při dopočítávání cen výrobce již aproboval i Nejvyšší správní soud.  
 
Argumentaci odvolatele stran důvodných pochybností tak nelze přisvědčit. 
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53. 
Další nesprávnost odvolatel spatřuje v tvrzení Ústavu, že „skutečnost, že výše marží nejsou 
regulované a pevně stanovené, dle Ústavu neznamená, že hodnoty, ze kterých Ústav vychází, 
jsou chybné“. 
 
Odvolatel znovu upozorňuje, že Ústav nevychází z marží skutečně obsažených v částce 
převzaté z databáze švédské lékové agentury (patrně v srpnu 2019), nýbrž z odhadu průměru 
ad hoc sjednávaných marží nějakých léčivých přípravků nějakých distributorů uplatňovaných 
ve Švédsku roku 2004 či dříve. Odvolatel má za samozřejmé, že na farmaceutickém trhu nejen 
ve Švédsku nastala od té doby řada událostí, které se výší marží distributorů značně dotkly. 
Odvolatel opět poznamenává, že pravděpodobnost, že by se marže obsažená v částce 
převzaté z databáze švédské lékové agentury v srpnu 2019 s tímto odhadem shodovala, 
se limitně blíží nule, resp. taková shoda by byla dílem náhody. 
 
K tomu odvolací orgán znovu opakuje, že podklad ÖBIG, který je mimo jiného i podkladem 
pro dopočet švédské ceny výrobce, je vskutku již starší podklad, například jakožto zdroj 
informací o švédské marži je však nejlepším Ústavu dostupným podkladem, z toho důvodu 
pro účely Ústavem formulovaného odhadu švédských cen výrobce postačuje. 
 
Argumentaci odvolatele stran zastaralých informací o maržích tak nelze přisvědčit. 
 
54. 
Odvolatel doplňuje, že léčivý přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD ve Švédsku zjevně ani 
nebyl roku 2004 či dříve uváděn na trh. Sazby marží uplatňované distributory při jeho prodeji 
v roce 2004 nebo dříve tudíž nemohly být použity ani při odhadu průměru všech marží jako 
jedna z desítek či stovek zprůměrovaných položek, byl-li odhad vůbec učiněn na základě 
nějakých konkrétních dat. Odvolatel znovu poukazuje na § 3 správního řádu, podle něhož je 
Ústav povinen zjistit skutkový stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, nikoli stav, který by 
náhodou hypoteticky mohl skutkovým stavem být. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opět opakuje, že pro účely odhadu švédských cen výrobce podklad ÖBIG 
postačuje – jedná se přitom o v zásadě nejlepší Ústavu dostupný podklad, který dokládá 
průměrnou marži švédského distributora. Odvolatel se sice stále dokola zaklíná důvodnými 
pochybnostmi ve smyslu § 3 správního řádu, za stavu existence vyvratitelné domněnky 
správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí však této rovině argumentace nelze 
přisvědčit – vyvratitelnou domněnku správnosti lze vyvrátit jen a pouze prokázáním opaku 
(srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). V dalších podrobnostech odvolací orgán opět 
odkazuje na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Argumentaci odvolatele stran marží v roce 2004 tak nelze přisvědčit. 
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55. 
Nepochopitelným se odvolateli jeví tvrzení, že „Ústav při zjišťování cenových referencí vychází 
z oficiálních cen uvedených v referenčních databázích, které mohou, stejně jako je tomu 
v České republice, představovat maximální hodnotu dané cenové úrovně. Je tedy 
pravděpodobné, že reálná cena výrobce se od nalezené (přepočtené) ceny může lišit, 
což potvrzuje i praxe ve správních řízeních, kdy účastníci řízení běžně prokazují reálnou výši 
ceny, např. fakturou ke dni vyhledání cenových referencí“. Ústav zde z pohledu odvolatele 
sám zpochybňuje i správnost údajů uvedených v jím samotným vybraných referenčních 
zdrojích. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná pasáž pochází ze str. 93 napadeného rozhodnutí. Ústav zde upozorňuje 
na určitou přirozenou nepřesnost jím zjišťovaných dat z cenových databází, kterou není 
schopen eliminovat. I tím dává Ústav jasně na srozuměnou, že jím prezentované ceny výrobce 
jsou více či méně přesným odhadem – využívání metod odhadu přitom již aproboval i Nejvyšší 
správní soud. Ústav tedy zjišťované ceny nezpochybňuje (netvrdí, že jsou zcela jistě 
nesprávné) – pouze trefně předestírá, že při zjišťování cen výrobce využívá metod odhadu. 
 
Argumentaci odvolatele stran zpochybňování správnosti zjišťovaných údajů ze strany 
Ústavu tak nelze přisvědčit. 
 
56. 
Odvolatel v tomto směru upozorňuje, že z žádného právního předpisu nevyplývá, že by měl 
Ústav zahraniční ceny léčivých přípravků zjišťovat, resp. kopírovat z databází uvedených 
v jeho vlastním seznamu retenčních zdrojů nebo z jakýchkoli jiných konkrétních zdrojů. 
Porušování § 3 správního řádu proto podle odvolatele nemůže Ústav omlouvat tím, že v těchto 
zdrojích nemusí být skutečné ceny. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústavem odkazované zdroje jím zjišťovaných informací stran postupu formulace cen výrobce 
jsou nejlepší možné Ústavu dostupné zdroje. Ústav tyto zdroje v rámci předmětného správního 
spisu náležitě ozřejmil, čímž učinil prezentované ceny výrobce náležitě podložené, a dosáhl 
tím naplnění podmínek pro aplikaci vyvratitelné domněnky správnosti pro jím shromážděné 
cenové reference (srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Samozřejmě lze připustit, že ve fiktivní situaci, kdy by ve všech zemích Evropské unie 
existovala povinnost zveřejňovat v reálném čase reálné ceny výrobce (reálné ceny, za které 
jsou přípravky uváděny na daný trh), bylo by zjišťování cen výrobce pro Ústav velmi 
jednoduchou záležitostí – při takto triviálním zjišťování cen výrobce by pak nepotřeboval 
využívat ani žádných metod odhadu. Bohužel to však takto jednoduché není, neboť reálné 
ceny výrobce obvykle zveřejňovány nejsou. Proto je využívání určitých metod odhadu 
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při zjišťování ceny výrobce v zásadě jedinou racionální cestou, kterak ceny výrobce zjišťovat. 
Lze opět dodat, že využití metody odhadu implicitně posvětil i Nejvyšší správní soud. 
 
K žádnému omlouvání porušování § 3 správního řádu Ústavem zde v žádném případě 
nedochází – ze strany Ústavu se jedná pouze o účelné využívání institutu vyvratitelné 
domněnky správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran omlouvání porušování § 3 správního řádu tak nelze 
přisvědčit. 
 
57. 
Odvolatel odkazuje na § 50 odst. 2 správního řádu, na jehož základě se dobírá závěru, 
že podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje Ústav. Správní řád ani zákon o veřejném 
zdravotním pojištění přitom nestanoví, co tímto podkladem může být. V § 50 odst. 1 správního 
řádu je uveden toliko demonstrativní výčet. K provedení důkazu jakožto jednoho z těchto 
podkladů může tedy dle odvolatele posloužit jakýkoli prostředek, který je vhodný ke zjištění 
stavu věci a který není získán nebo proveden v rozporu s právními předpisy. Jde zejména 
(opět demonstrativní výčet) o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Podle 
§ 50 odst. 4 správního řádu přitom hodnotí Ústav podklady, zejména důkazy, podle své úvahy, 
přičemž pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci, 
ledaže by zákon stanovil, že je pro něj nějaký podklad závazný. 
 
V návaznosti na uvedené odvolatel připomíná, že zákon o veřejném zdravotním pojištění 
Ústavu neukládá, aby zahraniční ceny léčivých přípravků zjišťoval z databází uvedených 
v jeho vlastním seznamu referenčních zdrojů či z jiného konkrétního podkladu, natož aby 
stanovil, že tyto databáze, potažmo údaje v nich, jsou pro Ústav závazné. Odvolatel vyjadřuje 
názor, že je pouze na Ústavu, jaký podklad si pro zjištění cen opatří – limitován je pouze § 3 
správního řádu tak, že musí jít o podklad, jímž lze zjistit zahraniční cenu způsobem, aby o ní 
nebyly důvodné pochybnosti. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že pokud Ústav nabude podezření, že v databázích uvedených 
v jeho vlastním seznamu referenčních zdrojů figurují toliko virtuální, nikoli skutečně 
uplatňované ceny, nesmí údaje z těchto databází při zjišťování zahraničních cen léčivých 
přípravků použít. V takovém případě je Ústav podle odvolatele naopak povinen opatřit si 
podklady jiné, důvěryhodnější. Odvolatel dodává, že takto Ústav v předmětném správním 
řízení nepostupoval, tudíž tvrzením, že v databázích nemusí být skutečné ceny výrobce, sám 
pouze upozorňuje na další rozpor svého postupu se zákonem, a tedy „střílí do vlastních řád“. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústavem odkazované zdroje jím zjišťovaných informací užitých v rámci 
postupu formulace cen výrobce jsou nejlepší možné Ústavu dostupné zdroje, jsou polemiky 
odvolatele ohledně „střílení do vlastních řad“ poněkud nepřiléhavé. Prezentováním limitací 
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odkazovaných zdrojů dává Ústav toliko na srozuměnou, že využívá metody odhadu – jinak 
postupovat prakticky ani nelze, navíc jde o postup aprobovaný Nejvyšším správním soudem.  
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že v případě, nalezne-li Ústav nějaký lepší zdroj informací, 
sám aktivně přistoupí k příslušné aktualizaci svých podkladových materiálů. Seznam 
referenčních zdrojů kupříkladu prošel za dobu své existence již několika desítkami aktualizací, 
jak je zřejmé například z veřejné adresy https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-
zdroju-sukl. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně „střílení do vlastních řad“ tak nelze přisvědčit. 
 
58. 
Dále odvolatel poukazuje na odkaz Ústavu na rozhodnutí ministerstva č. j. MZDR2099/2013 
ze dne 31. 10. 2013, konkrétně na v něm vyjádřený názor, že „Státem stanovená regulace 
marží či obchodních přirážek v zemích Evropské unie je neměnnou součástí zdravotního 
systému po několik let a není předmětem každoroční revize. Je tedy zřejmé, že některé údaje 
o maržích mohou být neměnné od roku 2006“. Z pohledu odvolatele je tento závěr v nyní 
projednávané věci, s ohledem na její skutkový stav, nepoužitelný. Dopadá totiž pouze na údaje 
o maržích v zemích, kde distributoři léčivých přípravků smí uplatňovat pouze státem 
regulované marže, jež jsou stanoveny právními předpisy a nepodléhají častým změnám. 
To však není případ Švédska. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu Ústav tímto způsobem patrně zamýšlel poukázat na skutečnost, 
že v některých ohledech mohou být některá zdrojová data dlouhodobě neměnná, čemuž lze 
v obecné rovině přisvědčit. Samotnou zmínku o státem regulovaných maržích lze snad 
v daném kontextu pokládat vskutku za nepřiléhavou, uvedená citace však z pohledu 
odvolacího orgánu nemá zásadní negativní dopad na srozumitelnost odůvodnění napadeného 
rozhodnutí, ani v důsledku jejího uvedení nedošlo ke krácení odvolatelových práv. 
 
Konkrétně v případě zjišťování švédské ceny výrobce Ústav zcela jistě vycházel z průměrné 
marže distributora (nikoliv z nějaké konkrétní regulované hodnoty marže), což je zjevné 
z podkladu ÖBIG. 
 
Argumentaci odvolatele stran nepoužitelnosti závěru Ústavu (resp. ministerstva) tak 
nelze přisvědčit. 
 
59. 
Odvolatel doplňuje, že ministerstvo rozhodovalo v době, kdy od vydání analýzy ÖBIG uplynulo 
sedm let a kdy pravděpodobnost, že v ní uvedené údaje o státem regulovaných marží byly 
stále relevantní, byla podstatně vyšší než dnes, kdy od jejího vydání uplynulo již čtrnáct let, 
tedy dvojnásobná doba. Navíc se odvolatel domnívá, že údaje v analýze jsou ještě starší. 
 

https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl
https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl
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K tomu odvolací orgán opakuje, že byť je podklad ÖBIG již staršího data, je stále tím nejlepším 
Ústavu dostupným podkladem stran některých okolností (např. některých zahraničních marží) 
v postupu dopočtu některých zahraničních cen výrobce (např. švédské ceny výrobce). 
V ostatním odvolací orgán odkazuje na svou argumentaci uvedenou výše. 
 
Argumentaci odvolatele stran zastaralosti podkladu ÖBIG tak nelze přisvědčit. 
 
60. 
Odvolatel přitom spatřuje rozpor postupu Ústavu se zákonem v „očištění“ částky zkopírované 
z databáze švédské lékové agentury od odhadu průměru ad hoc sjednávaných marží nějakých 
léčivých přípravků nějakých distributorů uplatňovaných před 16 či více lety, nikoli od údaje 
o státem regulované marži. Žádná taková regulace se dle odvolatele ve Švédsku a dalších 
níže uvedených zemích neuplatňuje, přičemž marže jsou sjednávány mezi výrobci 
a distributory typicky na dobu jednoho roku. Na rozdíl od státem regulovaných marží je pro ně 
tedy typická jejich proměnlivost. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán znovu opakuje, že i v případě formulace švédské ceny výrobce se ze strany 
Ústavu jedná o využití metody odhadu – možnost využití metody odhadu je přitom aprobována 
Nejvyšším správním soudem. Nemá-li přitom Ústav k dispozici lepší informace, postačuje 
k odhadu i informace postarší (možno i desítky let od publikace), a třeba i obecnějšího 
charakteru (například i využití průměrných hodnot).  
 
Skutečnost, že Ústav v případě formulace švédské ceny výrobce využíval data o průměrné 
(a nikoliv pevně regulované) marži, je naprosto zjevná z podkladu ÖBIG. 
 
Zdá-li se odvolateli odhad Ústavu zahraničních cen snad až moc nepřesný, nezbývá než uvést, 
že i přesto se stále jedná o odhad náležitě podložený, ze zákona nadaný vyvratitelnou 
domněnkou správnosti. Tu se žádnému z účastníků předmětného správního řízení nepodařilo 
vyvrátit, resp. prokázat opak (postavit najisto, že Ústavem prezentované ceny výrobce jsou 
zcela jistě nesprávné). 
 
Ani další argumentaci odvolatele ohledně švédských marží tak nelze přisvědčit. 
 
61. 
Uvedené dle odvolatele ostatně sám Ústav připouští, když se snaží použití odhadu průměru 
ad hoc sjednávaných marží obhájit uváděje, že „ne vždy jsou přirážky a marže regulované, 
a nelze tak vycházet ze zákonem daných hodnot“. Právní názor ministerstva o neměnnosti 
státem regulovaných marží, navíc vyslovený po uplynutí podstatně kratší (poloviční) doby 
od vydání zdroje údajů o těchto regulovaných maržích, považuje odvolatel v tomto případě 
za nepoužitelný. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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I tato odvolatelem citovaná argumentace se nachází na straně 93 napadeného rozhodnutí. 
V nezkrácené podobě je zde uvedeno, že „Vzhledem ke zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
u každého správního řízení, které Ústav vede, je Ústav obeznámen s cenotvorbou 
v jednotlivých státech Evropské unie, přičemž ne vždy jsou přirážky a marže regulované, 
a nelze tak vycházet ze zákonem daných hodnot. Z tohoto důvodu Ústav využívá průměry 
a odhady přirážek a marží, přičemž účastníci řízení mohou Ústavu předložit důkaz o reálné 
výši obchodních přirážek či marží a hodnoty zjištěné Ústavem vyvrátit“.  
 
V nezkrácené podobě zde argumentace Ústavu dává smysl a je relevantní (informuje 
o využívání průměrných hodnot) – o právním názoru ministerstva na neměnnost regulovaných 
marží zde nic uvedeno není. 
 
Argumentace odvolatele stran nepoužitelnosti právního názoru ministerstva je tedy 
mimoběžná. 
 
62. 
Nesprávným se odvolateli jeví též odkaz Ústavu na § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. spolu 
s citací pasáže rozhodnutí ministerstva, která se k němu zřejmě váže. Tvrzení, že Ústav 
postupoval v souladu s právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu 
č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. října 2018, jenž se výkladu tohoto ustanovení a jeho dopadu 
na zjišťování skutkového stavu věnuje, pokládá odvolatel opět za očividně nepravdivé. To je 
dle odvolatele důvodem, proč Ústav rozsudek Nejvyššího správního soudu – který je na rozdíl 
od názoru vyjádřeného v rozhodnutí ministerstva zdravotnictví relevantní – raději necituje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. zavádí u Ústavem shromážděných cenových 
referencí (jakož i u některých dalších okolností) vyvratitelnou domněnku správnosti, to však 
pouze v případě, je-li příslušný postup Ústavu náležitě podložen. Postup Ústavu při zjišťování 
cen výrobce zde evidentně podložen je (podklad ÖBIG je součástí spisu), a účastníci 
předmětného správního řízení zde měli možnost prokazovat opak (vyvracet domněnku 
správnosti). Tento právní názor ministerstva se opírá též právě o rozsudek. Odvolací orgán 
opakuje, že v bodě 46 rozsudku stojí, že „NSS je shodně s městským soudem přesvědčen, že 
domněnka správnosti v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění se může 
aplikovat pouze v případě, že jsou údaje podloženy konkrétními a ověřitelnými podklady“. 
 
Argumentace odvolatele stran § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. a rozsudku je tedy 
nepřípadná. 
 
63. 
Odvolatel připomíná, že dle zmíněného § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. se cenové 
reference léčivých přípravků shromážděné Ústavem považují za správné, není-li účastníkem 
řízení prokázán opak. Shromážděnou referencí se dle odvolatele rozumí pouze údaj získaný 
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z referenčního zdroje, nikoli výsledek výpočtů, které s ním Ústav provádí. To odvolatel pokládá 
za zjevné již z hlediska gramatického výkladu tohoto ustanovení, provedeného konkrétně 
na základě interpretace slova „reference“. Je notorietou, že referencí se rozumí odkaz na něco 
nebo zpráva o něčem, nikoli výsledek úpravy něčeho. Proto dle odvolatele také § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. pojednává o shromážděných, nikoli vypočtených či vymyšlených 
cenových referencích. Jde o údaje, které jsou získány převzetím ze zahraničních zdrojů 
(shromážděním), nikoli vypočtením, úsudkem, domněnkou, smyšlenkou či jiným postupem. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústavem 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“. 
 
Zákonný termín „Ústavem shromážděné cenové reference“ ve své obecnosti vyjadřuje 
jakékoliv cenové okolnosti, na které se Ústav při svém postupu odkazuje a které pro účely 
svého postupu shromažďuje. Použití adjektiva „cenové“ zde dává toliko jistotu, že se musí 
jednat o okolnosti související s cenou. Použití substantiva „reference“ zde dává toliko jistotu, 
že se musí jednat o okolnosti, na než se Ústav odkazuje. Z hlediska jazykového výkladu proto 
ministerstvo zastává názor, že pod zákonný termín „Ústavem shromážděné cenové reference“ 
lze subsumovat i jednotlivé dílčí cenové okolnosti vztahující se k dopočtu zahraniční ceny 
výrobce. Lze opět poznamenat, že možnost dopočítávat zahraniční ceny výrobce z jiných cen 
(cen, jež nemají charakter ceny výrobce) aproboval i Nejvyšší správní soud. V bodě 40 
rozsudku se například uvádí, že „Je dostačující, pokud je v obecné poloze zřejmé, jakým 
způsobem byla cena přepočtena“. 
 
Argumentaci odvolatele stran gramatického výkladu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
tak nelze přisvědčit. 
 
64. 
Uvedené v očích odvolatele potvrzuje rovněž teleologický výklad tohoto ustanovení, tedy 
výklad z hlediska jeho účelu. Pouze údaje obsažené v referenčních zdrojích jsou veřejně 
dostupné, takže účastníci řízení mohou posoudit, zda je Ústav správně převzal. Dle odvolatele 
lze proto připustit, aby to byli účastníci, kdo musí tvrdit a prokázat, že Ústav v tomto směru 
pochybil. Na výpočty prováděné s údaji, jež veřejně dostupné nejsou, natožpak s údaji, které 
Ústav řádně nezjistil, domněnka správnosti samozřejmě nedopadá. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vyvratitelná domněnka správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí má svůj 
původ ve faktu, že různé cenové okolnosti, jichž Ústav při svém postupu využívá, obvykle 
nejsou veřejně přístupné (například ani v České republice se nezveřejňují reálné ceny, 
za které je daný léčivý přípravek uváděn na český trh, přičemž zveřejnění nepodléhají ani 
v tuzemském distribučním řetězci reálně aplikované přirážky a marže). V takovém reálném 
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tržním prostředí s léčivy je pro správní orgány zhola nemožné efektivně zjišťovat reálné ceny 
výrobce přímo (například přímo oslovováním různých obchodních společností uvádějících 
léčiva na daný trh), právě proto v rozhodovací praxi správních orgánů přicházejí na řadu různé 
pomocné metody (a různé metody odhadu), kterak příslušnou cenu výrobce zjistit. Právě 
z toho důvodu jsou Ústavem shromážděné cenové reference (jsou-li ve spise náležitě 
podloženy) nadány zákonnou domněnkou správnosti. 
 
Pakliže by bylo zjišťování cenových okolností v oblasti léčiv pro správní orgány triviální 
záležitostí, neboť by např. byly všechny zveřejňovány, jistě by nebylo zapotřebí zákonného 
institutu vyvratitelné domněnky správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí. 
Skutečná situace je však odlišná. Smyslem a účelem vyvratitelné domněnky správnosti 
u Ústavem shromážděných cenových referencí je tak pokrýt v praxi značně komplikovanou 
(v zásadě velmi málo transparentní) situaci stran reálných cenových okolností u léčiv. 
 
Možnost vyvrácení vyvratitelné domněnky správnosti u Ústavem shromážděných cenových 
referencí prostřednictvím prokázání opaku pouze účastníky daného správního řízení vychází 
z okolnosti, že účastníci daného správního řízení (vyjma zdravotních pojišťoven) uvádějí 
mnohdy (nikoliv však vždy) stejný přípravek kromě tuzemského trhu i na mnohé zahraniční 
trhy, nebo jsou mnohdy (nikoliv však vždy) obchodně propojeni se společnostmi, které tak činí. 
Proto se u účastníků důvodně předpokládá znalost reálných cen výrobce, za které jsou 
přípravky na daný trh uváděny. Právě z toho důvodu dlí zákonná možnost vyvracet zákonnou 
vyvratitelnou domněnku správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí výlučně 
v rukou účastníků správního řízení, nikoho jiného. Smyslem a účelem zákonné možnosti 
vyvrácení vyvratitelné domněnky správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí 
prostřednictvím prokázání opaku výhradně účastníky daného správního řízení je tedy 
upřesňovat cenové postupy Ústavu z rukou nejpovolanějších – z rukou společností spjatých 
s obchodováním posuzovaných léčivých přípravků. 
 
Lze poznamenat, že roli účastníků správního řízení co do upřesňování cenových okolností 
postuloval i Nejvyšší správní soud, když v bodě 47 rozsudku uvedl, že „Právě z tohoto důvodu 
musí být údaje, které mají na výši referenční ceny vliv, podloženy zdroji. Pouze v takovém 
případě totiž mají účastníci řízení možnost tyto údaje účinně rozporovat a jedině tímto 
postupem může být konečná cena stanovena v co nejpřesnější výši“. 
 
S odkazem na bod 46 či 47 rozsudku odvolací orgán také připomíná, že zdrojem různých 
cenových okolností nemusejí být jen a pouze veřejně dostupné zdroje – může se jednat 
i o zdroje neveřejné. Musí však být nutně založeny do spisu, resp. být na základě spisu 
dostupné. Teprve tehdy u Ústavem shromážděných cenových referencí může nastat zákonná 
vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu věty prvé § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran teleologického výkladu § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
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65. 
Teoreticky lze dle odvolatele připustit aplikaci domněnky správnosti na databáze, jež sice 
veřejně přístupné nejsou (sám Ústav přiznává využití takových zdrojů při zjišťování jiných 
údajů), nicméně jsou vedené zahraničními orgány veřejné správy, které nejsou na jejich 
obsahu zainteresovány, a tento obsah tak požívá jisté věrohodnosti. V žádném případě však 
domněnka správnosti nemůže svědčit údajům převzatým z nějaké publikace, natožpak údajům 
tak nepřesným, jako je odhad průměru marží z roku 2004 či starší, resp. jakýmkoli výpočtům 
s takovým odhadem provedeným, upozorňuje odvolatel. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vyvratitelná domněnka správnosti vzniká i u takových Ústavem shromážděných cenových 
referencí, které jsou ve spise podloženy. Ve zbytku odvolací orgán odkazuje na své předchozí 
vypořádání. 
 
Argumentaci odvolatele stran aplikace vyvratitelné domněnky správnosti tak nelze 
přisvědčit. 
 
66. 
Odvolatel tvrdí, že stejný názor ohledně domněnky správnosti vyjádřil i Nejvyšší správní soud 
právě v rozsudku č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. 10. 2018, jehož právní názor Ústav 
pohledem odvolatele nerespektuje, avšak paradoxně se jej, byť raději bez citace, dovolává. 
 
Odvolatel z rozsudku cituje následující: 
 
„NSS je shodně s městským soudem přesvědčen, že domněnka správnosti v § 39g 
odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění se může aplikovat pouze v případě, 
že jsou údaje podloženy konkrétními a ověřitelnými podklady. NSS zásadně nesouhlasí 
s tvrzením stěžovatele, že je možné údaje o marži a obchodní přirážce efektivně rozporovat 
bez seznámení se s podklady, ze kterých správní orgány čerpaly tyto údaje. Pro žalobkyni 
například bude významná skutečnost, z jakého časového období a originálního zdroje 
údaje pochází, jakým způsobem byly tyto údaje sbírány atd. Bez seznámení s těmito 
skutečnostmi žalobkyně není schopna prokázat opak doložením jiných např. aktuálnějších 
podkladků zjištěných z věrohodnějších originálních zdrojů. Na těchto závěrech nemůže nic 
změnit ani tvrzení stěžovatele, že je žalobkyně členka skupiny Sanofi a jsou jí známy reálné 
ceny výrobce. To ještě neznamená, že je obeznámena také s konkrétní výší marží 
a obchodních přirážek distributorů a prodejců léků v jednotlivých zemích a v jednotlivých 
obdobích, a to do té míry, že i bez příslušných podkladů bude schopna efektivně rozporovat 
marže a obchodní přirážky, které při přepočtu použily správní orgány. 
 
Za účelové považuje NSS také tvrzení stěžovatele, že určitá část dopočítané výše 
zahraničních cen výrobce bude vždy více či méně přesným odhadem a na tom nic nemůže 
změnit ani skutečnost, že správní orgány v metodice podrobně odůvodní veškeré okolnosti. 
Právě z tohoto důvodu musí být údaje, které mají na výši referenční ceny vliv, podloženy 
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zdroji. Pouze v takovém případě totiž mají účastníci řízení možnost tyto údaje účinně 
rozporovat a jedině tímto postupem může být konečná cena stanovena v co nejpřesnější 
výši.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Z odvolatelem citované pasáže rozsudku je zřejmé, že vyvratitelná domněnka správnosti 
nastává jen u těch Ústavem shromážděných cenových referencí, které jsou ve spise 
podloženy. Podklad ÖBIG je součástí předmětného správního spisu, přičemž i sám odvolatel 
byl schopen z tohoto podkladu vyčíst, že se jedná o podklad již poněkud postarší. I díky 
založení podkladu ÖBIG do předmětného spisu tedy disponují Ústavem shromážděné cenové 
reference vyvratitelnou domněnkou správnosti. Odvolatel neprokázal opak např. doložením 
jiného, aktuálnějšího podkladu, zjištěného z věrohodnějšího originálního zdroje, jak zde také 
postuluje Nejvyšší správní soud, a proto ve vztahu cenovým okolnostem vyplývajícím 
z podkladu ÖBIG odvolatel (ani žádný jiný účastník předmětného správního řízení) neprolomil 
vyvratitelnou domněnku správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí. 
 
Argumentace odvolatele tedy neprokazuje žádné podstatné vady v postupu Ústavu či 
napadeném rozhodnutí. 
 
67. 
Pro úplnost odvolatel dodává, že na rozsudek navázalo ministerstvo rozhodnutím 
č. j. MZDR 16666/2014-9/CAU ze dne 25. 3. 2019, vydaným v téže věci (citovaným rozsudkem 
byla zamítnuta kasační stížnost ministerstva proti zrušení jeho předchozího rozhodnutí), 
a obsahujícím mj. následující právní názor: 
 
„Ministerstvo v souvislosti s výše uvedenými úvahami uvádí následující. Skutkové okolnosti 
týkající se výše zahraniční ceny výrobce a přítomnosti (obchodovanosti) léčivého přípravku 
na zahraničním trhu jsou jedním ze základních vstupních údajů pro stanovení maximální ceny 
výrobce a jsou základním stavebním principem současného systému regulace cen a úhrad 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely – systém založený na referencování 
zahraničních cen. 
 
Podle správního řádu jako obecného procesního předpisu platí, že jak v řízení o žádosti, tak 
v řízení z moci úřední je správní orgán povinen opatřovat podklady pro vydání rozhodnutí 
z vlastní iniciativy. Ústav je přitom povinen v souladu s ustanovením § 3 správního řádu zjistit 
stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad 
jeho úkonu (rozhodnutí) se základními zásadami činnosti správních orgánů (zásada materiální 
pravdy).“ 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná pasáž se nalézá na stranách 16 a 17 rozhodnutí ministerstva ze dne 
25. 3. 2019, č. j. MZDR 16666/2014-9/CAU, zn. L15/2014. Nic to však nemění na skutečnosti, 
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že vyvratitelná domněnka správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí nastává 
v případě, jsou-li shromážděné cenové reference ve spise náležitě podloženy (třeba 
i postarším podkladem ÖBIG). 
 
Argumentace odvolatele stran pasáže z jiného rozhodnutí ministerstva tak neznačí nic 
stran podstatných vad v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
68. 
Obdobně se pak dle odvolatele vyjádřil Nejvyšší správní soud taktéž k presumpci dostupnosti 
léčivých přípravků, rovněž zakotvené v § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Také tyto závěry 
jsou z pohledu odvolatele plně použitelné stran presumpce správnosti cenových referencí, 
jelikož § 39g odst. 8 mezi jednotlivými domněnkami nijak nerozlišuje. V tomto kontextu 
odvolatel cituje z rozsudku NSS č. j. 5 Ad 23/2014-79 ze dne 6. 4. 2018 následující: 
 
„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 ZoVZP, neboť žalobce se nemá vůči čemu vymezovat; 
neexistují podklady, s kterými by mohl polemizovat a které by mohl účinně vyvracet. 
Soud doplňuje, že s ohledem na právo na spravedlivý proces, tj. zejména s ohledem 
na transparentnost řízení a na možnost účastníka řízení účinně hájit svá práva, nelze § 39 
odst. 8 ZoVZP vykládat tak, že za ‚Ústavem shromážděné cenové reference léčivých 
přípravků (…) a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti‘ lze považovat pouhá tvrzení 
či dokonce domněnky Ústavu, ale naopak se musí jednat o konkrétní podložená data 
s uvedením konkrétního a ověřitelného zdroje. Pouze tehdy může nastoupit presumpce 
správnosti předmětných údajů a pouze tehdy má účastník řízení zachovánu reálnou možnost 
prokazovat v řízení opak, jak předpokládá § 39g odst. 8 ZoVZP.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná pasáž se nevyskytuje v rozsudku Nejvyššího správního soudu, nýbrž 
v rozsudku Městského soudu v Praze (datum vydání rozsudku i jeho číslo jednací již souhlasí). 
 
Co se týče otázky přítomnosti přípravků na trhu, odvolatelův odkaz na závěry městského 
soudu je zde irelevantní, neboť městský soud se otázkou přítomnosti přípravků zabýval 
specificky ve vztahu k postupu stanovování maximálních cen výrobce, nikoliv ve vztahu 
k postupu stanovování výší a podmínek úhrad. V předmětném správním řízení přitom žádné 
maximální ceny výrobce stanovovány nebyly. 
 
V § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., jednom ze základních ustanovení 
upravujících proces stanovování výší maximálních cen výrobce, se vyskytuje formulace „je-li 
posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně 
ve 3 zemích referenčního koše“. Z toho důvodu je třeba při stanovování výší maximálních cen 
výrobce shromažďovat údaje o zahraniční dostupnosti posuzovaných přípravků, přičemž 
vyvratitelná domněnka správnosti o Ústavem shromážděných údajích o dostupnosti nastává 
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pouze v případě, je-li taková dostupnost podložena ve spise. Žádné ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb. však shromažďování údajů o zahraniční dostupnosti posuzovaných přípravků 
v případě stanovování výší a podmínek úhrady nevyžaduje. Kupříkladu § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č 48/1997 Sb. explicitně pojednává pouze o tuzemské dostupnosti posuzovaných 
přípravků (nikoliv o zahraniční dostupnosti). 
 
Dále pak odvolací orgán opět opakuje, že Ústavem shromážděné cenové reference byly 
v předmětném spise náležitě podloženy (třeba i postarším podkladem ÖBIG), pročež u nich 
nastala, zcela v souladu s rozsudkem, vyvratitelná domněnka správnosti. 
 
Ani argumentaci odvolatele stran jeho interpretace rozsudku městského soudu tak 
nelze přisvědčit. 
 
69. 
Odvolatel dále vyjadřuje názor, že domněnka dle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
nepředstavuje výjimku ve smyslu § 3 správního řádu, tudíž z tohoto ustanovení nevyplývá, 
že by Ústav nemusel zjišťovat skutkový stav tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. 
Stejně tak domněnka nemůže zhojit jakékoli porušení zákona, včetně porušení § 3 správního 
řádu. Dle odvolatele totiž nejde o domněnku správnosti zjištěného skutkového stavu, nýbrž jen 
jednoho z podkladů pro jeho zjištění, tedy údajů o zahraničních cenách převzatých, nikoli 
upravených ze strany Ústavu, z příslušných zdrojů. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, nastalou vyvratitelnou domněnku správnosti dle § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. lze vyvrátit toliko prokázáním (postavením najisto) opaku, neboť 
tak (a ne jinak) to explicitně vyžaduje druhá věta tohoto ustanovení. Pouze skrze důvodné 
pochybnosti tak vskutku činit nelze – v tomto ohledu je § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
vůči § 3 správního řádu ustanovením speciálním. 
 
Ústav náležitě zjistil skutkový stav na základě nejlepších jemu dostupných podkladů. 
Pochybnosti ohledně těchto podkladů (potažmo zjištění na jejich základě učiněných) 
domněnku správnosti nevyvracejí. 
 
Argumentaci odvolatele stran § 3 správního řádu a § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
tak nelze přisvědčit. 
 
70. 
Zejména v případě, kdy v zahraniční databázi, a tedy ani v cenové referenci, nefigurují údaje 
přímo o ceně výrobce, je dle odvolatele vyloučeno, aby šlo o jediný podklad. Na základě 
dalších podkladů musí Ústav především získat údaje pro přepočet ceny uvedené v cenové 
referenci na cenu výrobce. Bez ohledu na domněnku tedy musí Ústav zjistit například aktuální 
marže distributorů léčivých přípravků. Pokud tak neučiní – jak to neučinil ani v nyní 
projednávaném případě – je jeho rozhodnutí z pohledu odvolatele nezákonné. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zahraniční databáze nejsou jediným zdrojem Ústavu stran různých cenových okolností – je to 
třeba i již výše několikrát zmiňovaný podklad ÖBIG. Že je např. podklad ÖBIG již postarší, 
neznačí bez dalšího žádný nesoulad s platnými právními předpisy – však i Nejvyšší správní 
soud v bodě 46 rozsudku konkrétně postuloval, že účastník řízení může prokazovat opak 
„doložením jiných např. aktuálnějších podkladků (sic)“. Správní orgán tedy logicky může 
vycházet i z postarších podkladů, jež účastník řízení může případně korigovat doložením 
podkladů vlastních, aktuálnějších. 
 
Argumentaci odvolatele stran aktuálních marží distributorů tak nelze přisvědčit. 
 
71. 
Dále odvolatel doplňuje, že i při uplatnění domněnky účastník nemusí opak ve smyslu § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. prokazovat jen prokázáním ceny účtované za léčivý přípravek 
výrobcem, nebo prokázáním jiné, ve velkoobchodní ceně skutečně obsažené marže. Výraz 
„opak“ se totiž dle odvolatele nevztahuje k cenovým referencím ve smyslu povinnosti prokázat 
jiné reference, nýbrž k jejich správnosti, ve smyslu povinnosti prokázat, že nejsou správné. 
Toho lze pohledem odvolatele dosáhnout i jinak než jen prokázáním jiných cen. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Prokazování opaku ve vztahu k vyvratitelné domněnce správnosti u Ústavem shromážděným 
cenovým referencím se vskutku nemusí dít jen prokázáním jiných konkrétních výší cen 
(například doložením faktur). Nicméně, zná-li daný účastník správního řízení reálnou cenu 
v zahraničí (například z důvodu, že daný přípravek sám na daný zahraniční trh uvádí), 
je doložení konkrétní výše ceny patrně tím nejlepším způsobem, kterak Ústavu dopomoci 
při upřesňování konkrétních výší ceny. Odvolací orgán přitom optimisticky předpokládá, že 
účastníci správního řízení nemají žádný zájem na tom, aby činnost správních orgánů, 
a to i stran shromažďování cenových referencí, komplikovali. Například dokládání faktur 
přitom činnosti správních orgánů na poli shromažďování cenových referencí vskutku prospívá. 
 
Argumentace odvolatele stran jiných možností prokazování opaku je sice principiálně 
validní, neprokazuje však ničeho stran vad v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
72. 
Odvolatel stojí za názorem, že je výhradně věcí uvážení účastníka řízení, z jakých jím 
tvrzených skutečností bude nesprávnost cenových referencí dovozovat a jaké důkazy bude 
navrhovat provést k prokázání těchto skutečností. Takovou skutečností dle odvolatele nemusí 
být pouze jiná (správná) cena výrobce, avšak například skutečnost zpochybňující údaje, 
jež Ústav použil k přepočtu zjištěné jiné ceny (než výrobce) na cenu výrobce, a to typicky 
zpochybněním věrohodnosti zdroje, ze kterého Ústav tyto údaje převzal. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vyvratitelnou domněnku správnosti nestačí ze strany účastníka správního řízení toliko 
zpochybnit. Pouhé pochybnosti totiž nestačí. Má-li být domněnka vyvrácena, musí být 
prokázán opak – účastník řízení musí postavit najisto, že daná domněnka je nesprávná, 
že neplatí, a platit ani nemůže. Přesně tak to explicitně vyžaduje věta druhá § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentaci odvolatele stran zpochybňování vyvratitelné domněnky správnosti tak 
nelze přisvědčit. 
 
73. 
Prokázání jiné skutečnosti, než která má být ve správním řízení zjištěna (zde ceny výrobce 
léčivého přípravku), je v očích odvolatele zcela běžné. Všechny nepřímé důkazy podle 
odvolatele přinášejí jen poznatky o jiných než zjišťovaných skutečnostech (v tomto případě 
o zahraniční ceně výrobce či údajích nutných k jejímu výpočtu), ze kterých se dá usuzovat 
na tyto zjišťované skutečnosti. Proto i kdyby Ústavem shromážděnou cenovou referencí 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. byla jím vypočtená cena výrobce, k eliminaci 
domněnky by dle názoru odvolatele stačilo prokázat jakoukoli skutečnost, ze které lze 
na nesprávnost výpočtu Ústavu usuzovat, nejen skutečnou cenu výrobce. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vyvratitelnou domněnku správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí lze vskutku 
vyvrátit i jinak než prokázáním konkrétních jiných výší cen. V předmětném správním řízení 
však tato domněnka vyvrácena nebyla. 
 
Prokazování skutečností, ze kterých lze usuzovat na nesprávnost shromážděných podkladů 
(potažmo výpočtů Ústavu), zde představuje spíše protidůkaz (jeho smyslem je toliko 
zpochybnění důkazní hodnoty podkladů shromážděných Ústavem). Naproti tomu, k vyvrácení 
domněnky správnosti zákon explicitně požaduje důkaz opaku – tím lze rozumět vyvrácení 
platnosti poznatku prokázáním platnosti poznatku jiného, opačného. Pouhé zpochybňování 
podkladů, z nichž Ústav vychází (třeba i důvodné), nelze pokládat za prokázání opaku. 
 
Odvolatel tím, že v zásadě pouze zpochybnil metodu, jíž Ústav zahraniční cenu zjišťoval, 
nikterak reálně nepřispěl k tomu, aby byla Ústavem kalkulovaná zahraniční cena výrobce 
zjištěna v co nejpřesnější výši. Odvolací orgán neshledal, že by odvolatel jakýmkoli způsobem 
napomohl případnému upřesnění Ústavem zjištěných cen výrobce. Jinými slovy, odvolací 
orgán není srozuměn s tím – a ani odvolatel v tomto smyslu ničeho neuvádí – jak mohly být 
konkrétní aktivity činěné odvolatelem v předmětném správním řízení prospěšné k získání 
přesnějších cenových údajů. V tomto světle má odvolací orgán za to, že se odvolatel nikterak 
nezasadil o účinné využití možnosti poskytované mu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
a nijak se tedy nepřičinil o stanovení konečné ceny v co nejpřesnější výši, jak účel tohoto 
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ustanovení vyložil Nejvyšší správní soud. Odvolatel v tomto ohledu působil v předmětném 
správním řízení spíše opačným směrem. 
 
Argumentace odvolatele stran jiných možností prokazování opaku je sice principiálně 
validní, neprokazuje však ničeho stran vad v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
74. 
Za takovou skutečnost v nyní projednávaném případě považuje odvolatel již zmíněné 
nedostatky údajů o maržích distributora ve Švédsku, tedy že jde pouze o odhady průměru 
marží a jejich stáří. Tyto skutečnosti přitom přímo prokazuje samotná analýza ÖBIG, kde jsou 
výslovně zmíněny. Již tímto listinným důkazem by z pohledu odvolatele byla eliminována 
případná domněnka správnosti Ústavem „zjištěných“ zahraničních cen výrobce. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Stáří podkladu ÖBIG či v něm uvedené průměrné hodnoty marží samy o sobě neprokazují 
ničeho o tom, že se tyto průměrné hodnoty neshodují, a ani nemohou shodovat s realitou 
v současnosti – že zkrátka reálné výše marží takové hodnoty v současné době nenabývají, 
a ani nabývat nemohou. Použití podkladu ÖBIG tedy nijak neeliminuje vyvratitelnou domněnku 
správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí. Ba naopak, tento podklad (spolu 
s dalšími spisovými podklady) tuto vyvratitelnou domněnku správnosti zakládá – bez jeho 
založení ve spise by domněnka správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí ani 
vzniknout nemohla. 
 
Kterýkoli účastník předmětného správního řízení měl samozřejmě možnost předložit Ústavu 
lepší (třeba i aktuálnější) podklad – jak ostatně postuloval i Nejvyšší správní soud – to se však 
nestalo. Podklad ÖBIG je tedy i nadále nejlepším možným podkladem, kterým Ústav podkládá 
určité cenové okolnosti, přičemž nesprávnost těchto cenových okolností se účastníkům 
předmětného správního řízení prokázat nepodařilo. 
 
Odvolatelem namítané vady podkladů Ústavu nemohou ve vztahu ke shromážděným údajům 
představovat důkaz opaku.  
 
Argumentaci odvolatele stran prokazování opaku prostřednictvím podkladu ÖBIG tak 
nelze přisvědčit. 
 
75. 
Odvolatel brojí proti úvaze, že Ústav může jakékoli číslo označit za cenu výrobce a že takový 
údaj může použít, ledaže by účastník prokázal skutečnou cenu výrobce. Odvolatel v této 
souvislosti dodává, že předmětné správní řízení je revizním, nikoli individuálním řízením – 
předmětem řízení tudíž není změna výše a podmínek úhrady léčivých přípravků odvolatele, 
nýbrž všech léčivých přípravků obsahujících léčivé látky olanzapin, quetiapin a zotepin, které 
byly ke dni zahájení řízení součástí systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav nemůže označit jakékoliv (resp. zcela libovolné) číslo za cenu výrobce – k tomu však 
ani v předmětném správním řízení nedošlo. Celý postup Ústavu při zjišťování cen výrobce 
(včetně dílčích dopočtů) je ve spise podložen podklady (např. i podkladem ÖBIG), nejedná se 
tedy jen o jakousi libovůli Ústavu. Zejména pro svou podloženost ve spise jsou Ústavem 
shromážděné cenové reference nadány vyvratitelnou domněnkou správnosti. 
 
Předmětné správní řízení je vskutku řízením revizním a je vedeno s přípravky různých držitelů 
rozhodnutí o registraci (všichni jsou účastníky předmětného správního řízení). Díky tomu, že 
je zde vícero účastníků předmětného správního řízení, je zde i vyšší šance, že se jim případně 
podaří upřesnit některé Ústavem shromážděné cenové reference (prostřednictvím prokázání 
opaku). Nejsou-li však toho účastníci schopni, či snad nechtějí-li tak činit, nezbývá než zde 
založit rozhodování na podkladě vyvratitelné domněnky správnosti Ústavem shromážděných 
cenových referencí. 
 
Argumentaci odvolatele stran numerické libovůle Ústavu tak nelze přisvědčit. 
 
76. 
Odvolatel připomíná, že základní úhrada referenční skupiny č. 84/2 může být stanovena podle 
ceny výrobce kteréhokoli z léčivých přípravků obsahujících dané léčivé látky v kterémkoli 
členském státě Evropské unie. Odvolatel je přesvědčen, že si Ústav v rozporu se zákonem 
vybral léčivý přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD. Přitom však odvolatel z povahy věci 
nemůže tvrdit skutečnou cenu výrobce tohoto přípravku ve Švédsku (či kdekoli jinde), 
resp. skutečnou marži obsaženou ve velkoobchodní ceně tohoto přípravku ve Švédsku 
(či jinde), neboť tyto údaje nemá k dispozici, a nemůže je ani získat. Odvolatel namítá, 
že nemůže tvrdit a prokazovat jiné (než Ústavem uváděné) konkrétní zahraniční ceny léčivých 
přípravků, u kterých není držitelem rozhodnutí o registraci. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neshledal v postupu Ústavu, při kterém byl v rámci aplikace § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. jako přípravek s nejnižší cenou výrobce (zjištěnou ve Švédsku) 
připadající na denní terapeutickou dávku Ústavem identifikován právě přípravek QUETIAPIN 
TEVA RETARD (viz str. 125 a 126 napadeného rozhodnutí), žádné podstatné vady, pro něž 
by bylo třeba napadené rozhodnutí rušit. Podle podkladu cenové reference pro ZÚ měl tento 
přípravek vskutku nejnižší (švédskou) cenu výrobce za denní terapeutickou dávku – jiný 
přípravek s takto nízkou cenou výrobce za denní terapeutickou dávku v podkladu cenové 
reference pro ZÚ nefiguruje. Ústavem prezentovaná švédská cena výrobce QUETIAPIN TEVA 
RETARD je přitom nadána vyvratitelnou domněnkou správnosti, již se žádnému z účastníků 
předmětného správního řízení nepodařilo vyvrátit. 
 
Okolnost, že odvolatel není držitelem rozhodnutí o registraci přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD, pročež nemá k dispozici veškeré informace o jeho cenových okolnostech, a proto 
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je ani nemůže účinně vyvracet, zní sice věrohodně, avšak zde je zcela mimoběžná – ostatně 
ani odvolatel patrně nesděluje jiným účastníkům předmětného správního řízení (své 
konkurenci) veškeré cenové okolnosti stran předmětných přípravků, jejichž je držitelem 
rozhodnutí o registraci, a platné právní předpisy ani takovou informační povinnost nestanovují. 
Není-li odvolatel schopen vyvrátit vyvratitelnou domněnku správnosti u Ústavem 
shromážděných (a ve spise náležitě podložených) cenových referencí ke konkurenčním 
přípravkům (případně i ke svým přípravkům), potom ji zkrátka nevyvrátí – žádný platný právní 
předpis odvolateli negarantuje, že toho musí být skutečně schopen. 
 
Ve vztahu k případnému vyvracení domněnky správnosti u Ústavem prezentované švédské 
ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je v rámci předmětného správního řízení 
patrně nejpovolanější účastník řízení Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., který je v České 
republice jeho držitelem rozhodnutí o registraci, ten však s Ústavem prezentovanou švédskou 
cenou výrobce nepolemizuje. Pro úplnost lze dodat, že existence jistých rozdílů v možnostech 
účastníků řízení založených určitými faktickými odlišnostmi v jejich hmotněprávním postavení 
je ve správních řízeních zcela přirozená, přičemž tyto rozdíly samy o sobě v žádném případě 
nepředstavují porušení zásady formální rovnosti účastníků. 
 
Argumentaci odvolatele stran jeho omezených možností prokazovat opak ve vztahu 
k situaci konkurenčních přípravků tak nelze přisvědčit. 
 
77. 
Odvolatel shrnuje výše uvedené s tím, že Ústav od částky zkopírované z databáze švédské 
lékové agentury a označované jako velkoobchodní cena léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD ve Švédsku neodečetl marži distributora uplatňovanou distributory tohoto léčivého 
přípravku v rozhodném období, a dokonce ani kdykoli dříve. Namísto toho od ceny odečetl 
odhad průměrů marží uplatňovaných nějakými distributory u nějakých léčivých přípravků ve 
Švédsku v roce 2004 nebo dříve. Pravděpodobnost, že tento odhad je stejný jako marže 
skutečně obsažená ve velkoobchodní ceně právě léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD uplatňované o 15 či více let později se, slovy odvolatele, limitně blíží nule. Ústav 
tudíž z pohledu odvolatele nezjistil cenu výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD uplatňovanou v rozhodném období ve Švédsku natolik věrohodně, aby o ní 
nepanovaly důvodné pochybnosti, a postupoval v tomto ohledu v rozporu se zákonem. 
 
Odvolatel znovu zdůrazňuje, že popsanou nezákonnost postupu Ústavu nelze zhojit odkazem 
na domněnku správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí, jejíž aplikace by navíc 
vedla jen k tomu, že částka zkopírovaná z databáze švédské lékové agentury by byla 
považována za velkoobchodní cenu výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
ve Švédsku evidovanou švédskou lékovou agenturou. Nic jiného totiž shromážděnou cenovou 
referencí, chráněnou touto domněnkou, z pohledu odvolatele není. 
 
Odvolatel setrvává na názoru, že Ústav při stanovení základní úhrady v předmětném správním 
řízení nezjistil a nepoužil cenu výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
ve Švédsku, pročež postupoval protiprávně. 



 

 

Str. 144 z 192 

 

 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel zde netvrdí nic nového, co by již netvrdil ve svém odvolání dříve. Odvolací orgán 
proto odkazuje na svou výše uvedenou argumentaci. Ve vztahu ke zjištění Ústavu stran 
švédské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD neshledal odvolací orgán postup 
Ústavu nesprávným či nesouladným s platnými právními předpisy. 
 
Argumentaci odvolatele stran protiprávního postupu Ústavu při zjišťování švédské 
ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD tak nelze přisvědčit. 
 
78. 
Dále odvolatel namítá nezjištění ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
v Portugalsku. 
 
Odvolatel přibližuje, že metodika k výpočtu ceny výrobce v Portugalsku uvádí, že částka 
nalezená v příslušném referenčním zdroji je cenou pro konečného spotřebitele, od které 
se odečítá DPH, další daň ve výši 0,4 %, označená v metodice názvem portugalské lékové 
agentury INFARMED, a dále maximální marže distributora a lékárny. 
 
Odvolatel v tomto směru především upozorňuje, že sám Ústav uvádí, že se jedná o maximální 
marži, z čehož vyplývá, že ve skutečnosti může být uplatněna a v ceně získané z referenčního 
zdroje zahrnuta marže nižší. Ústav je přitom dle odvolatele povinen zjistit konkrétní marži 
zahrnutou v jím zjištěné částce, nikoli její maximální možnou hodnotu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že se argumentace odvolatele stran zjišťování portugalské ceny výrobce 
(i včetně některých částí argumentace odvolatele níže) v mnohém podobá jeho předcházející 
argumentaci vztahující se ke zjišťování švédské ceny výrobce, nebude zde již odvolací orgán 
některé okolnosti opakovat a odkáže se toliko na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Jak již odvolací orgán osvětlil výše v bodě č. 8, při dopočtu portugalské ceny výrobce 
ze zjištěné portugalské maloobchodní ceny je třeba kromě odstranění 6% DPH a 0,4% taxy 
Infarmed odstranit i cenové vlivy distributora a lékárny (odstranit jejich % přirážky a nápočty), 
zohledněné v portugalském nařízení vlády, které je díky odkazu na veřejný zdroj v metodice 
přepočtu dostupné i na základě předmětného spisu všem účastníkům předmětného správního 
řízení. 
 
Hodnoty % přirážek a nápočtů, uvedené v článku 11 odst. 1 nařízení portugalské vlády, 
poskytují Ústavu nejlepší jemu dostupné informace o vlivu distributora a lékárny na ceny léků 
na portugalském trhu. Díky nim mohl Ústav provést za daných okolností v zásadě nejlepší 
možný odhad portugalské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD. Jiné 
podklady, které by Ústavu v tomto směru poskytovaly lepší informace, nejsou Ústavu ani 
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ministerstvu známy. Žádný účastník předmětného správního řízení takové lepší podklady 
nedoložil. 
 
Zejména díky její podloženosti byla u Ústavem prezentované portugalské ceny výrobce 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD založena vyvratitelná domněnka správnosti (podobně 
jako u jeho švédské ceny výrobce). Okolnost, že by se snad mělo jednat v případě v dopočtech 
aplikovaných hodnot % přirážek a nápočtů o limitní (resp. maximální) hodnoty, pak neznačí, 
a ani nemůže značit nic o tom, že Ústavem prezentovaná (dopočtená) portugalská cena 
výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD je zcela jistě chybná, resp. zcela jistě nereálná. 
V obchodní praxi s léky (či jiným zbožím se zastropovanými cenovými relacemi) není ničím 
neobvyklým, pakliže se limitní hodnoty cen využívají, tzn. že se například léčivý přípravek 
reálně obchoduje s maximálním možným ziskem. 
 
Argumentaci odvolatele stran povinnosti Ústavu zjistit konkrétní marži (podobně jako 
v případě švédských cen) tak nelze přisvědčit. 
 
79. 
Odvolatel je toho názoru, že automatické použití maximální marže odporuje kromě § 3 
správního řádu také § 50 odst. 3 správního řádu, podle něhož je Ústav povinen zjistit všechny 
rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch účastníka, jemuž má být uložena povinnost. 
Dle odvolatelovy interpretace je rozhodnutím o úhradě léčivého přípravku držiteli rozhodnutí 
o registraci závazně určováno, za jakých podmínek bude léčivý přípravek v České republice 
prodáván, tudíž jde de facto o uložení povinnosti. Držitel rozhodnutí o registraci má 
pochopitelně zájem na stanovení co nejvyšší úhrady svému léčivému přípravku. V jeho 
prospěch proto ve smyslu § 50 odst. 3 správního řádu svědčí okolnosti vedoucí ke stanovení 
vyšší úhrady jeho léčivému přípravku, potažmo základní úhrady referenční skupiny. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Využívání hodnot % přirážek a nápočtů z nařízení portugalské vlády při dopočtech 
portugalských cen výrobce je v zásadě nejlepší Ústavu dostupnou metodou odhadu 
portugalských cen výrobce, využívání metod odhadu přitom bylo aprobováno i Nejvyšším 
správním soudem. Žádný rozpor s ustanoveními správního řádu zde ministerstvo 
neidentifikovalo. 
 
Pouze pro úplnost zde odvolací orgán dodává, že napadeným rozhodnutím odvolateli žádná 
povinnost uložena nebyla – prodávat léčivé přípravky za stanovených podmínek je 
odvolatelovo právo, nikoli povinnost. Fakticky zde byla povinnost uložena toliko zdravotním 
pojišťovnám – aby svým pojištěncům uhradily předmětné přípravky až do výší zde 
stanovených úhrad, v rozsahu stanovených podmínek. 
 
Argumentaci odvolatele stran porušení § 3 a § 50 odst. 3 správního řádu tak nelze 
přisvědčit. 
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80. 
V případě výpočtu ceny výrobce léčivého přípravku pro účely stanovení základní úhrady z jeho 
velkoobchodní či maloobchodní ceny jde dle odvolatele o okolnosti vedoucí k co nejvyšší ceně 
výrobce. Pokud Ústav při tomto výpočtu zjišťuje velkoobchodní a maloobchodní cenu a od ní 
následně odečítá nějakou částku, svědčí dle výkladu odvolatele ve prospěch držitele 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku odečtení co nejnižší částky, vedoucí k co nejvyšší 
výsledné ceně výrobce, potažmo základní úhradě. Na tomto základě odvolatel soudí, že Ústav 
nemůže od zjištěné velkoobchodní či maloobchodní ceny automaticky odečíst maximální 
možnou částku, nýbrž pouze částku v ní skutečně obsaženou. Ta je buď stejná, nebo nižší 
(než maximální), její zjištění a odečtení od velkoobchodní či maloobchodní ceny tudíž 
dle odvolatele opět svědčí ve prospěch držitele rozhodnutí o registraci. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jelikož Ústav ze své úřední činnosti (včetně možnosti využití běžných veřejných zdrojů) 
nedisponuje, a reálně ani disponovat nemůže veškerými reálnými cenovými okolnostmi, 
pro které by bylo možno s naprostou jistotou označovat jím shromážděné cenové reference 
vždy jen za reálné, musí Ústav v praxi přistupovat k využívání více či méně přesných metod 
odhadu (dle nejlepších jemu dostupných informací), což již ostatně aproboval i Nejvyšší 
správní soud. Jsou-li přitom Ústavem shromážděné cenové reference na základě spisu 
náležitě podložené, nastává u nich vyvratitelná domněnka správnosti dle § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. Ústav tedy v tomto ohledu jaksi apriorně nekoná ve prospěch či neprospěch 
účastníků řízení, nýbrž si počíná v souladu s nejlepšími jemu dostupnými informacemi. 
 
Argumentaci odvolatele stran prospěchu účastníka řízení tak nelze přisvědčit. 
 
81. 
V duchu uvedeného se odvolatel domnívá, že Ústav nesmí od velkoobchodní či maloobchodní 
ceny automaticky odečíst maximální možnou marži, ledaže by byla ve zjištěné ceně skutečně 
obsažena. 
 
K tomu odvolací orgán připomíná, že v rámci využití metod odhadu to možné je. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně nemožnosti odečíst maximální možnou marži tak nelze 
přisvědčit. 
 
82. 
Ani zde se přitom dle odvolatele nejedná o jediný nedostatek v postupu Ústavu. Metodika jako 
zdroj údaje o maržích distributorů a lékáren uvádí zákonné nařízení portugalského 
ministerstva zdravotnictví č. 19/2014 ze dne 5. 2. 2014. Již však nedodává, že část tohoto 
zákonného nařízení obsahující předmětné údaje, tedy jeho článek 4, pouze mění článek 11 
zákonného nařízení č. 112/2011 ze dne 29. 11. 2011. Toto zákonné nařízení bylo přitom 
dle tvrzení odvolatele zrušeno, včetně všech jeho změn, zákonným nařízením č. 94/2015 
ze dne 1. 6. 2015, jímž byly zavedeny zásadní změny v regulaci cen a úhrad léčivých 
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přípravků. V tomto ohledu odvolatel odkazuje na článek 40 písm. c) zákonného nařízení 
č. 97/2015 ze dne 1. 6. 2015. Dosavadní systém regulace cen a úhrad léčivých přípravků byl 
dle odvolatele nahrazen systémem novým – bližší analýzu tohoto systému pokládá odvolatel 
pro účely svého odvolání za nadbytečnou. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel učinil v době před vydáním napadeného rozhodnutí dvě vyjádření do předmětného 
správního řízení. 
 
Poprvé to bylo jeho vyjádření ze dne 15. 2. 2017, založené do spisové dokumentace stejného 
dne pod č. j. sukl36693/2017. V tomto vyjádření odvolatel ve vztahu k portugalským cenám 
ničeho netvrdil a na žádná novější nařízení neupozorňoval. 
 
Podruhé (a v době před vydáním napadeného rozhodnutí naposledy) to bylo jeho vyjádření 
ze dne 19. 2. 2020, založené do spisové dokumentace dne 20. 2. 2020 
pod č. j. sukl47411/2020. V tomto vyjádření sice odvolatel zmiňuje roli portugalské ceny 
výrobce v procesu stanovení základní úhrady, nijak zde však s portugalskou cenou 
nepolemizuje a o žádném novějším nařízení zde nepojednává. 
 
Odvolací orgán připouští, že prokazovat opak vůči vyvratitelné domněnce správnosti 
u Ústavem shromážděných cenových referencí lze i prostřednictvím poukazování 
na aktuálnější podklady, však tuto možnost explicitně zmiňuje v bodě 46 rozsudku i Nejvyšší 
správní soud. Avšak možnosti, kdy tak může účastník řízení činit, nejsou časově neomezené. 
 
V případě odkazu odvolatele na novější nařízení se zde fakticky jedná o skutkové novum, 
neboť v době před vydáním napadeného rozhodnutí odvolatel v předmětném správním řízení 
stran novějších nařízení ničeho netvrdil. 
 
Právní úprava správního řízení dbá, aby se těžiště dokazování ve správním řízení, pokud 
možno, odehrávalo před správními orgány prvního stupně. Správní řízení je v tomto ohledu 
postaveno na zásadách koncentrace řízení, potažmo neúplné apelace – další či nové 
skutečnosti lze v odvolacím řízení připustit jen výjimečně.  V souladu s § 82 odst. 4 správního 
řádu konkrétně platí, že „K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové 
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve“. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolatel mohl svou argumentaci ohledně novějších nařízení uplatnit 
dříve, neboť veškeré podklady pro postup dopočtu portugalských cen výrobce byly na základě 
spisu dostupné ještě v době před vydáním napadeného rozhodnutí (metodika přepočtu 
odkazující na nařízení portugalské vlády je ve spise od 16. 8. 2019), přičemž i sám odvolatel 
jinak ve svém vyjádření ze dne 19. 2. 2020 evidentně zaznamenal, že portugalské ceny 
výrobce byly v předmětném správním řízení dopočítávány, nebude nyní odvolací orgán k této 
odvolací argumentaci v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu přihlížet. Příležitost uplatnit tuto 
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argumentaci za účelem prokazování opaku k vyvratitelné domněnce správnosti u Ústavem 
shromážděných cenových referencí zde odvolatel fakticky promeškal. 
 
K argumentaci odvolatele stran novějších nařízení ve vztahu k portugalským cenám 
odvolací orgán v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu nebude přihlížet. 
 
83. 
Odvolatel namítá, že již skutečnost, že Ústav vychází z právního předpisu, který byl před 
takřka pěti lety zrušen, samozřejmě znamená, že napadené rozhodnutí je pro porušení mj. § 3 
správního řádu nezákonné. Zároveň se odvolateli napadené rozhodnutí jeví 
nepřezkoumatelným, jelikož se vyjma konstatování, že „od ceny pro konečného spotřebitele 
nalezené v Portugalsku (EUR) byla odečtena DPH ve výši 6,00 % a daň ve výši 0,40 % 
(Infarmed), degresivní marže lékárny a degresivní marže distributora“, výpočtu ceny výrobce 
v Portugalsku vůbec nevěnuje a použití údajů ze zrušeného právního předpisu nikterak 
nevysvětluje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
K opožděné argumentaci odvolatele stran existence novějšího nařízení odvolací orgán 
v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu nepřihlédne (viz bod č. 82) 
 
Postup dopočtu portugalské ceny je zde podložen dostatečně – ministerstvu se s využitím 
spisových dokumentů podařilo dopočítat portugalskou cenu výrobce přípravku QUETIAPIN 
TEVA RETARD ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav (postup výpočtu podrobně popsán 
v bodě č. 8). 
 
Argumentaci odvolatele stran zrušeného předpisu a nevysvětleného dopočtu 
portugalské ceny tak nelze přisvědčit. 
 
84. 
V tomto světle se odvolatel dobírá závěru, že Ústav od ceny zjištěné v portugalském 
referenčním koši neodečetl skutečnou v ní obsaženou marži distributora a lékárny, nýbrž jen 
maximální možnou marži, stanovenou zrušeným právním předpisem. Odvolatel proto trvá 
na svém přesvědčení, že je napadené rozhodnutí nezákonné a nepřezkoumatelné. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
S přihlédnutím ke své výše uvedené argumentaci odvolací orgán konstatuje, že žádné 
podstatné vady v postupu Ústavu při dopočtech portugalských cen výrobce, pro které by bylo 
třeba napadené rozhodnutí zrušit, neshledal. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti napadeného 
rozhodnutí stran dopočtu portugalských cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 



 

 

Str. 149 z 192 

 

85. 
Dále odvolatel namítá nezjištění aktuální ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD v Rumunsku. 
 
Odvolatel vytýká Ústavu, že vůbec nezjišťoval, zda jsou ceny léčivých přípravků referenční 
skupiny č. 84/2 zjištěné ze zahraničních databází aktuální, tedy zda jsou tyto léčivé přípravky 
za tyto ceny skutečně uváděny na trh. Tuto skutečnost přitom odvolatel pokládá pro použití 
zahraničních cen za zásadní. Z cen použitých k určení základní úhrady a výslovně uvedených 
v napadeném rozhodnutí poukazuje odvolatel na cenu přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
v Rumunsku. 
 
Odvolatel připomíná, že podle § 12 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je Ústav po každém 
uplynutí tří kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém bylo správní řízení 
zahájeno, povinen znovu zjistit ceny výrobce léčivých přípravků pro účely vnější cenové 
reference. Tím odvolatel rozumí, že Ústav musí zjistit ceny výrobce, které jsou v tomto období 
uplatňovány. Dle odvolatele tak nestačí v tomto období jen zkopírovat třeba několik měsíců 
stará data z referenčního zdroje. Nelze ostatně vyloučit, že referenční zdroj nebyl od zahájení 
řízení a prvního zjištění cen výrobce aktualizován. Odvolatel přitom shledává absurdním 
přebírat z referenčního zdroje několikrát ta samá data. Z toho důvodu ustanovení podle 
odvolatele nehovoří o opakovaném získání cenových referencí, nýbrž o zjištění ceny výrobce. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podle seznamu referenčních zdrojů (str. 1 řádek 22) zjišťuje Ústav na stránkách rumunského 
ministerstva zdravotnictví napřímo rumunské ceny výrobce (Pret producator) v rumunských lei 
(RON), přičemž tyto ceny jsou na stránkách aktualizovány v tříměsíčním intervalu. 
 
Podle podkladu cenové reference pro ZÚ zjišťoval Ústav rumunské ceny výrobce naposledy 
ke dni 18. 7. 2019 (viz strana 10 tohoto podkladu), což spadá do rozhodného období, 
započatého dne 1. 7. 2019 (viz str. 1 tohoto podkladu). Kupříkladu rumunská takto zjištěná 
cena výrobce činila u přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD částku 90,180 RON. 
 
Vzhledem k tomu, že je tato Ústavem zjištěná cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA 
RETARD ve spise zaznamenaná a náležitě podložená (s odkazem na veřejnou webovou 
stránku rumunského ministerstva zdravotnictví), nastává u ní vyvratitelná domněnka 
správnosti (podobně jako u švédských a portugalských cen). 
 
Odvolací orgán přitom nemá bez dalšího za prokázané, že by ke dni 18. 7. 2019 činila 
rumunská cena výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD nějakou jinou částku 
než 90,180 RON, anebo že by byla tato částka zcela jistě nesprávná. Vyvratitelná domněnka 
správnosti této ceny zde tedy vyvrácena nebyla (resp. nebyl prokázán opak). 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že k žádnému zjevnému kopírování dříve zjištěných cen 
výrobce v případě zjišťování rumunské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
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ke dni 18. 7. 2019 nedošlo – nenasvědčuje tomu žádná okolnost vyplývající z předmětného 
správního řízení. 
 
Skutečnost, že je rumunská databáze aktualizována po 3 měsících, také neznačí žádnou 
podstatnou vadu v postupu Ústavu – ostatně nic lepšího neměl Ústav k dispozici, proto je 
využití této databáze v zásadě nejlepším možným postupem Ústavu v odhadování rumunské 
ceny výrobce (podobně jako u švédských a portugalských cen). 
 
Argumentaci odvolatele stran neaktuálnosti Ústavem zjišťovaných rumunských cen 
výrobce tak nelze přisvědčit. 
 
86. 
Odvolatel soudí, že skutečnost, že nestačí jen převzít staré údaje uvedené několik měsíců 
v příslušné zahraniční databázi, potvrzuje i lhůta 21 dnů, již vyhláška č. 376/2011 Sb. k tomuto 
zjištění poskytuje. Pakliže by stačilo jen zkopírovat údaje uvedené v referenčních zdrojích, 
jimiž jsou online databáze, bez zjišťování jejich aktuálnosti a následně případně bez zjišťování 
aktuálních údajů, stačil by k tomu dle soudu odvolatele jediný den. Odvolatel se tudíž domnívá, 
že vyhláška č. 376/2011 Sb. počítá s tím, že opatřování údajů Ústavu nějakou dobu potrvá 
a nebude možné zjistit všechny ceny ve stejný den apod. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústavem zjištěné rumunské ceny výrobce byly zejména díky své podloženosti nadány 
vyvratitelnou domněnkou správnosti. Vzhledem k tomu, že se žádnému účastníkovi 
předmětného správního řízení nepodařilo prokázat, že Ústavem zjištěné rumunské ceny byly 
ke dni jejich zjišťování v rumunské databázi ve skutečnosti již neaktuální (například doložením 
aktuálnějšího zdroje), nepodařilo se účastníkům předmětného správního řízení v tomto ohledu 
ani vyvrátit domněnku správnosti Ústavem zjištěných rumunských cen výrobce (resp. prokázat 
opak). Žádné lepší údaje stran rumunských cen výrobce Ústav neměl k dispozici. 
 
Argumentaci odvolatele stran starých cen tak nelze přisvědčit. 
 
87. 
Odvolatel dodává, že nebezpečí neaktuálnosti údajů v referenčním zdroji existuje u každé 
databáze. Uvedení ceny v databázi samozřejmě neznamená, že je léčivý přípravek za danou 
cenu uváděn na trh. Ve skutečnosti může být uváděn na trh za jinou cenu, pouze nedošlo 
k aktualizaci databáze. Největší riziko neaktuálnosti logicky odvolatel shledává u databází 
s menší frekvencí aktualizace dat (cen). U každé takové databáze spatřuje odvolatel 
pochybnosti o tom, zda je v ní uvedená cena stále ještě skutečně uplatňovaná. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Riziko neaktuálnosti údajů získaných z Ústavem využívaných zdrojů existuje. I právě proto 
Nejvyšší správní soud explicitně zmínil jako možnost prokázání opaku dokládání aktuálnějších 
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podkladů ze strany účastníků správního řízení – k ničemu takovému zde však v době před 
vydáním napadeného rozhodnutí ze strany účastníků předmětného správního řízení ve vztahu 
k využívání rumunské databáze nedošlo. 
 
Argumentaci odvolatele stran rizika neaktuálnosti údajů tak nelze přisvědčit. 
 
88. 
Ani databáze s vyšší frekvencí aktualizace dat však dle odvolatele neposkytují dostatečnou 
jistotu, že ceny v nich uvedené byly skutečně uplatňovány právě v rozhodném období podle 
prováděcí vyhlášky. Obecný údaj o frekvenci aktualizace databáze (např. každé dva měsíce) 
totiž podle názoru odvolatele není důkazem, že tato pravidelná aktualizace „vyšla“ právě 
na rozhodné období podle prováděcí vyhlášky, tedy že k aktualizaci došlo právě v jeho 
průběhu. Uvedené dle odvolatele konstatoval již Nejvyšší správní soud. Konkrétně odvolatel 
v tomto ohledu odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 190/2018-61 
ze dne 25. 10. 2018, z něhož cituje následující:  
 
„NSS nemohl zohlednit ani obecné tvrzení stěžovatele, že jsou cenové reference 
aktualizovány v pravidelných intervalech. Důkaz o aktuální ceně je dle něj s největší 
pravděpodobností hraničící s jistotou i důkazem o aktuální přítomnosti léčiva na referenčním 
trhu. Tato tvrzení stěžovatel dokládá tabulkou (Seznamem referenčních zdrojů cen léčivých 
přípravků), která obsahuje obecný údaj o aktualizaci cen u jednotlivých referenčních zemí. 
Z tabulky vyplývá, že v případě Řecka se jedná o dvouměsíční interval. Z této tabulky 
však není zřejmé, kdy naposledy Řecko aktualizovalo ceny u léčiv konkrétně 
posuzovaných v nynější věci. Tuto informaci neobsahují ani úřední záznamy o zjištění cen 
posuzovaných léčivých přípravků založených ve správním spisu.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná argumentace je součástí širšího bodu 31 rozsudku, ve kterém se ještě 
uvádí, že „Důkazy o aktualizaci cen léčiv předložené stěžovatelem jsou tedy příliš obecné 
a nelze na základě nich dovozovat přítomnost konkrétních léčiv na trhu“. 
 
Nejvyšší správní soud zde tedy nehodnotil řeckou databázi ve vztahu ke zjišťování řeckých 
cen výrobce, nýbrž ve vztahu ke zjišťování dostupnosti přípravků na řeckém trhu 
v rámci postupu stanovení maximální ceny výrobce. Jinými slovy, Nejvyšší správní soud zde 
dal jasně najevo, že řeckou cenovou databázi nelze využívat k zjišťování dostupnosti 
posuzovaných přípravků na řeckém trhu při aplikaci postupu dle § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. 
 
Problematikou cenových referencí se Nejvyšší správní soud v rozsudku zabývá až od bodu 37 
(část VI. C. Otázka srozumitelnosti a přezkoumatelnosti postupu při přepočty nalezených cen 
na ceny referenční). 
 
Odkaz odvolatele na bod 31 rozsudku je tedy nepřípadný. 
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V ostatním zde odvolatel věcně nepřináší nic nového, co by již nezmiňoval výše (stále hovoří 
jen o riziku neaktuálnosti dat). Odvolací orgán proto odkazuje na své výše uvedené 
vypořádání. 
 
Argumentaci odvolatele stran dostatečné jistoty aktuálnosti zjišťovaných cen tak nelze 
přisvědčit. 
 
89. 
Odvolatel doplňuje, že podle seznamu referenčních zdrojů zjišťuje Ústav ceny léčivých 
přípravků v Rumunsku na základě databáze tamějšího ministerstva. V seznamu referenčních 
zdrojů je u rumunské ceny uvedeno, že tato cena je aktualizována nepravidelně. V předchozí, 
tj. 50. verzi seznamu referenčních zdrojů Ústav dle odvolatele uváděl, že cena je aktualizována 
s tříměsíční frekvencí, pak ovšem musel tento údaj změnit. 
 
Odvolatel upozorňuje, že ke dni podání odvolání byl na příslušných internetových stránkách 
rumunského ministerstva zdravotnictví pod odkazem zmíněným v seznamu referenčních 
zdrojů umístěn soubor s názvem naznačujícím, že byl tento soubor vytvořen dne 29. 11. 2019. 
Z toho by dle odvolatele bylo možno usuzovat, že k tomuto dni byly aktualizovány údaje v něm 
uvedené. Z vlastností souboru je však podle odvolatele seznatelné, že byl soubor 
ve skutečnosti vytvořen již 13. 8. 2019 a následně v něm byly provedeny nanejvýš nikde 
nespecifikované úpravy. 
 
Na základě uvedeného odvolatel uzavírá, že z údajů opatřených Ústavem nevyplývá, že údaje 
obsažené v databázi rumunského ministerstva zdravotnictví byly v rozhodném období 
aktuální, tedy že šlo mj. o cenu přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD skutečně uplatňovanou 
v rozhodném období. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V rámci posledního relevantního rozhodného období byly Ústavem zjišťovány ceny výrobce 
již ke dni 18. 7. 2019 (viz podklad cenové reference pro ZÚ). Argumentace odvolatele stran 
dokumentů, které vznikly později (např. nejdříve dne 13. 8. 2019), a tedy i mimo rozsah 
posledního relevantního rozhodného období (to počalo běžet již ke dni 1. 7. 2019), je zde tedy 
mimoběžná a v zásadě nerespektující koncept rozhodných období. 
 
Zcela na okraj však ministerstvo dodává, že i kdyby byl teoreticky již k datu 18. 7. 2019 
u stránek rumunského ministerstva zdravotnictví platný nepravidelný interval aktualizací, 
na situaci by to v zásadě nic neměnilo – pořád by se totiž jednalo o nejlepší dostupné 
a ve spisu podložené informace o rumunských cenách výrobce, jakými Ústav disponuje. 
Časové hledisko provádění aktualizací v rumunské databázi tedy není relevantní ve vztahu 
ke vzniku vyvratitelné domněnky správnosti u Ústavem zjištěných rumunských cen výrobce. 
Samo o sobě přitom tuto domněnku nevyvrací (resp. neprokazuje opak). 
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Argumentaci odvolatele stran pozdějších podkladů a frekvence aktualizace databáze 
tak nelze přisvědčit. 
 
90. 
Odvolatel Ústavu vytýká, že vůbec nezjišťoval, zda byl přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD 
za onu cenu do Rumunska skutečně dodáván, což odvolatel považuje pro její použití za 
zásadní. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zkoumání dodávek přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD na rumunský trh není § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. požadováno. Podle tohoto ustanovení je třeba zkoumat 
tuzemskou dostupnost posuzovaných přípravků, nikoliv však zahraniční. Okolnost, že Ústav 
nezjišťoval dodávky přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD na rumunský trh tedy neznačí 
vadu v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí. 
 
Skutečnost, že Ústav nezkoumal reálné rumunské ceny výrobce (například přímým dotazem 
u společností, které daný přípravek na rumunský trh uvádějí), je v zásadě logická. Takovým 
dotazováním by Ústav mnohdy valné informace nezískal – reálné ceny léků nejsou 
na evropském trhu zcela běžně zveřejňovány, ať již na bázi fakultativního, nebo obligatorního 
zveřejňování. Ani odvolatel běžně nezveřejňuje reálné ceny svých přípravků, za které jsou 
přípravky uváděny na tuzemský trh či na trhy zahraniční. Využívání metod odhadu je v případě 
zjišťování zahraničních cen výrobce zcela namístě, což připustil i Nejvyšší správní soud. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezjišťování reálných cen z dodávek na daný trh tak nelze 
přisvědčit. 
 
91. 
Odvolatel přibližuje, že vnější cenová reference je založena na předpokladu, že pokud lze 
léčivý přípravek dodávat za určitou cenu do zahraničí, může být za tutéž cenu dodáván 
i do České republiky. Bude-li této ceně odpovídat také úhrada léčivého přípravku, tedy bude-
li z této ceny vypočtena základní úhrada příslušné referenční skupiny za ODTD, bude 
přípravek plně hrazen. Výrobce pak nebude mít důvod cenu zvýšit, jelikož doplatek by vedl 
ke snížení prodeje jeho přípravku. Ekonomické důvody jej ke zvýšení ceny nutit nebudou, 
jelikož jde o cenu, za niž se mu dodávky vyplatí. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Tato argumentace odvolatele neznačí nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném 
rozhodnutí. Odvolacímu orgánu se bez dalšího jeví jako mimoběžná. 
 
Argumentaci odvolatele stran vnější cenové reference, zajištění plně hrazeného 
přípravku a nezvyšování cen je tedy nepřípadná. 
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92. 
Odvolatel nicméně upozorňuje, že výše předestřená úvaha může platit pouze tehdy, je-li léčivý 
přípravek do zahraničí za cenu uvedenou v zahraničním referenčním zdroji skutečně dodáván. 
Pokud se totiž držiteli rozhodnutí o registraci (výrobci) nevyplatí přípravek za cenu uvedenou 
v referenčním zdroji dodávat ani do země, o jejíž referenční zdroj jde, nebude jej za stejnou 
cenu samozřejmě dodávat ani do České republiky. Odvolatel v tomto ohledu dodává, že je 
zcela běžné, že v databázi léčivých přípravků figuruje celá řada, možná až většina přípravků, 
jež vůbec na trhu dané země přítomné nejsou nebo je jich tam jen velmi malé množství. 
To podle odvolatele dokládá i seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely vydávaný Ústavem. 
 
Odvolatel je toho názoru, že použití takové ceny popírá smysl vnější cenové reference a je 
nutné mu předejít. Za jediný způsob, jak ověřit, že zahraniční cena léčivého přípravku není jen 
„virtuální“ a při vnější cenové referenci ji lze použít, považuje odvolatel zjištění jeho přítomnosti 
(dostupnosti) na trhu dané země v dostatečném množství. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že zkoumání dodávek posuzovaných přípravků na zahraniční trh není 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. požadováno. Podle tohoto ustanovení je třeba 
zkoumat tuzemskou dostupnost posuzovaných přípravků, nikoliv však jejich dostupnost 
zahraniční. Polemiky odvolatele stran otázky dostupnosti posuzovaných přípravků 
na zahraničních trzích jsou zde (ve správním řízení systému úhrad) tedy poněkud mimoběžné. 
 
Argumentace odvolatele stran dodávek na zahraniční trhy je nepřípadná. 
 
93. 
Odvolatel uvažuje, že riziku použití virtuálních zahraničních cen při vnější cenové referenci 
a jeho eliminaci zjišťováním dostupnosti léčivých přípravků v zahraničí (za tyto ceny) 
se věnoval Nejvyšší správní soud v již citovaném rozsudku č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 
25. 10. 2018, a to mimo jiné s následujícími závěry: 
 
„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).  
 
(…)  
 
Jak správně uzavřel již městský soud, existence virtuálních cen léčiv v cenových 
referencích automaticky neznamená, že jsou daná léčiva přítomná na trhu referenčních 
zemí. 
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(…) 
 
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.  
 
(…) 
 
NSS proto s ohledem na vše výše uvedené shodně s městským soudem uzavírá, že SÚKL 
v rozporu s § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovil maximální 
cenu léčiv, aniž splnil svou zákonnou povinnost prokázat přítomnost léčiv na referenčním trhu. 
Této povinnosti se SÚKL nemůže zbavit pouhým shromážděním cenových referencí 
a odkazem na domněnku správnosti v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.“ 
(zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Správní soudy se dříve vyjádřily k povinnosti správních orgánů zjišťovat přítomnost 
posuzovaných přípravků na zahraničním trhu výlučně ve vztahu k postupu stanovení 
maximální ceny výrobce dle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., nikoliv 
ke stanovování úhrad. Odvolací orgán připouští, že ve vztahu ke stanovování maximální ceny 
výrobce tato povinnost v zákoně č. 48/1997 Sb. vskutku zakotvena je – § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. in fine obsahuje podmínku „je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo 
potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše“. Zde se 
však o řízení o stanovení maximální ceny výrobce nejedná. 
 
Ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. naproti tomu jednoznačně uvádí, že  
„pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice“. 
Přítomnost posuzovaného přípravku na zahraničním trhu tedy Ústav ze své úřední činnosti při 
aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. nezkoumá, a zkoumat ani nemůže. Ústav 
je vázán zásadou zákonnosti, resp. enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí – ke zjišťování 
přítomnosti přípravků na zahraničních trzích v rámci řízení o stanovení výší a podmínek úhrad 
přitom Ústav postrádá zákonné zmocnění. Rovněž si lze ostatně klást otázku, proč by 
zákonodárce v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. explicitně a selektivně pojednával 
o tuzemské dostupnosti, pakliže by se jinak měla zkoumat dostupnost i na zahraničním trhu. 
Ohledně zahraniční dostupnosti v ustanovení nic uvedeno není, a to ani implicitně. 
 
Pro úplnost si pak odvolací orgán dovolí upozornit, že skrze aplikaci § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. se konkrétnímu přípravku stanovuje maximální cena výrobce za jedno 
jeho balení (čili žádná základní maximální cena výrobce pro referenční skupinu). Skrze aplikaci 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. se naopak stanovuje základní úhrada pro celou 
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referenční skupinu (čili žádná úhrada za jedno balení konkrétního přípravku). Již z tohoto 
základního rozdílu je patrno, že situace stanovování maximálních cen výrobce a úhrad není 
zcela analogická, reálně zde pak působí rozdílů mnohem více. Dovozovat používání pravidel 
z jednoho typu řízení ve druhém na základě analogie je zde proto nepřípadné. 
 
Argumentace odvolatele virtuálními cenami a rozsudkem je zde nepřípadná. 
 
94. 
Odvolatel k tomu dodává, že v daném případě šlo sice o stanovení maximální ceny léčivého 
přípravku podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., závěry Nejvyššího správního 
soudu jsou však dle něj použitelné ve všech případech cenové reference. Rozdíl vylučující 
jejich použití v nyní projednávané věci nelze dle úsudku odvolatele dovozovat ani z textů úprav 
stanovení maximální ceny a základní úhrady. 
 
Odvolatel upřesňuje, že podle doslovného znění § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
je údaj o přítomnosti léčivého přípravku na trhu alespoň ve třech zemích referenčního koše 
podmínkou stanovení maximální ceny vnější referencí. Jinak se (maximální cena) stanoví 
podle písemného ujednání nebo ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného 
léčivého přípravku. Z toho by přitom dle odvolatele bylo možné dovozovat, že stačí dostatečně 
zjistit přítomnost léčivého přípravku v jakýchkoli třech zemích referenčního koše bez ohledu 
na to, zda právě v nich bude nejnižší cena výrobce, ze které bude počítán průměr 
pro stanovení maximální ceny. 
 
Zákon, odvolatel pokračuje, vyžaduje přítomnost posuzovaného léčivého přípravku na trhu 
kterýchkoli tří zemí referenčního koše. Nejvyšší správní soud však vyžaduje přítomnost 
léčivého přípravku na trhu právě té země, z jejíhož referenčního koše Ústav přebírá v něm 
uvedenou cenu. Tento požadavek jde tedy z pohledu odvolatele nad rámec znění § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a může, resp. musí (aby bylo dosaženo smyslu vnější cenové 
reference), se dle odvolatele uplatnit i v jiných případech, včetně postupu podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. hovoří 
explicitně toliko o tuzemské dostupnosti posuzovaných přípravků (zahraniční dostupnost 
vůbec nezmiňuje, a to ani implicitně). Analogické uplatnění pravidel § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. není namístě. 
 
Je pravdou, že soudy (jakož i správní orgány) někdy vykládají právní normy šířeji, než by 
odpovídalo čistě gramatickému výkladu příslušného textu právních předpisů. V tomto případě 
má však odvolací orgán za to, že pojednává-li § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
explicitně o přítomnosti přípravků na zahraničních trzích, zatímco § 39c odst. 2 písm. a) téhož 
zákona hovoří o dostupnosti výslovně v České republice, nelze soudit, že je třeba v rámci 
druhého jmenovaného ustanovení zkoumat dostupnost i jinde než v České republice. 
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Jak bylo uvedeno výše, řízení o stanovení maximální ceny léčivého přípravku a řízení 
o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku jsou dva různé typy správních řízení, 
s rozdílnou právní úpravou. Přenášet platnost judikaturních závěrů ohledně problematiky 
dostupnosti z ustanovení týkajícího se maximálních cen, kde je požadavek dostupnosti 
na zahraničních trzích explicitně zakotven, na ustanovení týkající se výše a podmínek úhrad, 
kde takový požadavek uveden vůbec není (naopak je tu pojednáváno výslovně pouze 
o dostupnosti v České republice), je nepřípadné. 
 
Argumentaci odvolatele stran analogie s postupem stanovení maximální ceny výrobce 
tak nelze přisvědčit. 
 
95. 
Odvolatel doplňuje, že z žádného údaje na internetových stránkách rumunského ministerstva 
zdravotnictví nevyplývá, že by byl léčivý přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD v Rumunsku 
za Ústavem uváděnou (nebo jinou) cenu skutečně uváděn na trh a že nejde o cenu toliko 
virtuální. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zkoumání přítomnosti přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD na rumunském trhu v rámci 
postupu stanovování výší a podmínek úhrady ze strany správních orgánů není žádným 
ustanovením platných právních předpisů vyžadováno, navíc k tomu nejsou správní orgány ani 
zmocněny. 
 
Argumentaci odvolatele stran virtuální rumunské ceny tak nelze přisvědčit. 
 
96. 
Odvolatel má se zřetelem k uvedenému za to, že Ústavem zjištěná cena výrobce léčivého 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD v Rumunsku odporuje právním předpisům. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neidentifikoval v postupu Ústavu při zjišťování rumunské ceny výrobce 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD žádná pochybení, kvůli kterým by bylo třeba napadené 
rozhodnutí zrušit. 
 
Argumentaci odvolatele stran nesouladu Ústavem zjištěné rumunské ceny výrobce 
přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD s platnými právními předpisy tak nelze přisvědčit. 
 
97. 
Dále odvolatel přibližuje své úvahy ohledně důsledků výše popsaných pochybení Ústavu. 
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Odvolatel trvá na tom, že se výše líčený nezákonný postup Ústavu dotkl též výsledné základní 
úhrady referenční skupiny č. 84/2. Kdyby Ústav marži distributora léčivého přípravku 
QUETIAPIN TEVA RETARD, skutečně obsaženou v jeho švédské velkoobchodní ceně 
uplatňované v rozhodném období, potažmo jeho cenu výrobce, nezjistil, musel by tuto cenu 
z vnější cenové reference vyřadit. Tak ostatně Ústav již dnes postupuje, pakliže v konkrétní 
zemi cenu léčivého přípravku nezjistí (v tomto kontextu odvolatel odkazuje na Maltu, o které 
odvolatel uvádí, že nefiguruje ani v seznamu referenčních zdrojů, ačkoli podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je Ústav povinen tamní ceny výrobce léčivých přípravků 
zjišťovat a je jen na něm, jak je zjistí). To by pak podle odvolatele platilo i pro ceny přípravku 
v Portugalsku a Rumunsku, pokud by Ústav neodstranil výše popsané vady. 
 
Odvolatel konstatuje, že tento postup by se zásadně promítl do výsledku určení základní 
úhrady, neboť nejnižší cenou výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve smyslu § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. by byla jeho čtvrtá nejnižší cena. Základní úhrada by 
tedy byla stanovena podle této ceny, případně by byla navýšena na průměr páté a šesté ceny. 
Eventuálně by byl léčivým přípravkem s nejnižší cenou výrobce úplně jiný přípravek. Tak jako 
tak si je odvolatel jist, že by výsledná základní úhrada byla nepochybně jiná (a to vyšší) než 
částka uvedená ve výroku č. 1 napadeného rozhodnutí. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán žádná pochybení Ústavu při zjišťování švédské, portugalské ani rumunské 
ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD neshledal. Veškeré cenové okolnosti 
z postupu Ústavu při zjišťování těchto cen výrobce jsou ve spise podloženy, tudíž jim svědčí 
vyvratitelná domněnka správnosti, kterou se žádnému z účastníků předmětného správního 
řízení nepodařilo skrze prokázání opaku vyvrátit. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezákonného postupu Ústavu při stanovení základní 
úhrady tak nelze přisvědčit. 
 
98. 
Odvolatel dále rozvíjí svou argumentaci ohledně nedostatečného navýšení základní 
úhrady. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav základní úhradu referenční skupiny č. 84/2, z pohledu 
odvolatele nezákonně stanovenou podle údajné ceny výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN 
TEVA RETARD, nenavýšil postupem podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. na průměr 
cen tohoto přípravku v Portugalsku a Rumunsku (pohledem odvolatele rovněž nezákonně 
zjištěných), nýbrž na cenu léčivého přípravku OLANZAPIN SANDOZ v České republice. 
Také v tomto směru Ústav v očích odvolatele porušil zákon. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Ke zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu (srov. § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) 
zde vskutku došlo jen na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho přípravku v dané 
referenční skupině – přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG (viz str. 127 napadeného 
rozhodnutí). Pro úplnost odvolací orgán opakuje, že tento přípravek byl v rozhodném období 
dle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
(tj. za 2. kvartál roku 2019) obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku olanzapin, a byl tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
Odvolací orgán žádné porušení zákona při zvyšování základní úhrady ve veřejném zájmu 
neshledal. 
 
Argumentaci odvolatele stran porušení zákona při zvyšování základní úhrady 
ve veřejném zájmu tak nelze přisvědčit. 
 
99. 
Odvolatel uvádí, že zvýšení základní úhrady podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
se provádí ve veřejném zájmu ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., tedy ve veřejném 
zájmu na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví 
a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění. To má 
v očích odvolatele zásadní význam pro určení léčivého přípravku, na úroveň jehož české ceny 
bude základní úhrada případně navýšena (namísto průměru druhé a třetí nejnižší ceny 
referenčního přípravku). 
 
Odvolatel dále přibližuje svoji úvahu, že v případě léčivých přípravků dostupnost ve smyslu 
§ 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. obnáší jak skutečnost, že pojištěnci mohou přípravky získat 
s úhradou z veřejného zdravotního pojištění bez doplatku, tak skutečnost, že jsou přípravky 
na trhu skutečně přítomné (dostupné). Z pohledu pojištěnce samozřejmě není podstatné, že je 
léčivý přípravek s ohledem na kombinaci rozhodnutí o jeho maximální ceně a úhradě 
z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen, pakliže nemůže být použit k léčbě, jelikož není 
možné jej v České republice sehnat. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opět opakuje, že referenční přípravek byl v rozhodném období (tj. za 2. kvartál 
roku 2019) obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími 
léčivou látku olanzapin, a na českém trhu byl tedy v rozhodném období dostupný. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti referenčního přípravku tak nelze 
přisvědčit. 
 
100. 
V duchu uvedeného odvolatel usuzuje, že základní úhradu referenční skupiny lze navýšit jen 
na úroveň ceny léčivého přípravku, který je v České republice dostupný, a to samozřejmě 
v množství dostatečném pro zajištění léčby pojištěnců. Jinak budou pojištěnci odkázáni 
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na dražší léčivé přípravky, které plně hrazeny nebudou, a bude docházet i k porušování jejich 
práva na ochranu zdraví. Opačný postup má pak dle odvolatele za následek rozpor s veřejným 
zájmem, a tím pádem i se zákonem, jelikož § 2 odst. 4 správního řádu Ústavu ukládá, aby jím 
přijaté řešení, tedy i stanovení základních úhrad referenčních skupin a úhrad jednotlivých 
přípravků, bylo v souladu s veřejným zájmem. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opět opakuje, že referenční přípravek byl v rozhodném období dle § 39c 
odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
(tj. za 2. kvartál roku 2019) obchodován s 3,1% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku olanzapin, tudíž byl na českém trhu v rozhodném období dostupný. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti referenčního přípravku tak nelze 
přisvědčit. 
 
101. 
Odvolatel konstatuje, že léčivý přípravek OLANZAPIN SANDOZ v současné době dostupný 
není, jelikož se do České republiky vůbec nedodává. Jeho uvádění na trh v České republice 
bylo dle odvolatele přerušeno, což odvolatel dokládá odkazem na internetové stránky Ústavu. 
Přitom odvolatel upozorňuje, že se tak nestalo poprvé – přerušení dodávek tohoto přípravku 
se dle odvolatele často opakuje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Platné právní předpisy (konkrétně pak vyhláška č. 376/2011 Sb.) stanovují tzv. rozhodná 
období, pro která má Ústav dostupnost posuzovaných přípravků na tuzemském trhu v rámci 
postupu stanovení základní úhrady zkoumat (srov. § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). Této své 
povinnosti Ústav i v případě zkoumání dostupnosti referenčního přípravku dostál, když 
za 2. kvartál roku 2019 zaznamenal jeho 3,1% objem obchodování na tuzemském trhu, 
jak stojí na str. 5 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Platné právní předpisy neuvádějí ničeho o opakovaném přerušování dodávek posuzovaných 
přípravků na tuzemský trh ve vztahu k postupu Ústavu při stanovování výše základní úhrady – 
tato okolnost je zde tedy sama o sobě bez právního významu. 
 
Zda přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10MG v současné době je či není dostupný 
na tuzemském trhu, je zde také bez právního významu – právně rozhodnou zde byla situace 
jeho dostupnosti v příslušném rozhodném období. 
 
Argumentaci odvolatele stran přerušování dodávek přípravku OLANZAPIN SANDOZ 
10 MG na tuzemský trh tak nelze přisvědčit. 
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102. 
Dále odvolatel přibližuje související argumentaci Ústavu. Odvolatel se domnívá, že ač si je 
Ústav nedostupnosti přípravku OLANZAPIN SANDOZ a porušení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. vědom, snaží se i v tomto případě svá pochybení zastřít. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav si byl 3,1% obchodovatelnosti (čili dostupnosti) přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG 
na tuzemském trhu v příslušném rozhodném období dobře vědom, což je patrno z podkladu 
cenové reference pro ZÚ – žádné nedostupnosti si tedy Ústav naopak vědom nebyl a v tomto 
ohledu ani ničeho nezastíral. 
 
Argumentaci odvolatele stran zastírání nedostupnosti přípravku OLANZAPIN SANDOZ 
10 MG tak nelze přisvědčit. 
 
103. 
Odvolatel vyjadřuje přesvědčení, že skutečnost, že léčivý přípravek OLANZAPIN SANDOZ byl 
dostupný ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. v rozhodném období, není 
relevantní. Odvolatel má za to, že při aplikaci § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. dostupnost 
ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. nestačí, neboť vyhláška na § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. neodkazuje. Dostupnost se dle odvolatele při aplikaci 
§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nezkoumá proto, že to vyžaduje § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., nýbrž proto, že se základní úhrada zvyšuje ve veřejném zájmu na 
zajištění dostupnosti hrazených zdravotních služeb. Z pohledu odvolatele je totiž nutné zajistit, 
aby léčivé přípravky byly na trhu v České republice přítomné, a to bez doplatku. V tomto 
kontextu odvolatel odkazuje na požadavek § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., aby byla 
zajištěna plná úhrada alespoň jednoho léčivého přípravku v referenční skupině. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Dostupnost posuzovaných přípravků na tuzemském trhu vychází vždy z kumulativních dat 
za určité období jejich obchodování na tuzemském trhu v minulosti. V minulosti proto, jelikož 
data z povinného hlášení o obchodování přípravků na tuzemském trhu lze reálně reflektovat 
až s určitým časovým odstupem (nelze je reflektovat v reálném čase). Pravidelné hlášení 
distributorů o objemu distribuovaných přípravků (srov. § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech 
a § 35b odst. 1 vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv) je podáváno za uplynulý 
kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce (čili nikdy 
ne v reálném čase). Kumulativní data za určité období pak právě proto, jelikož obchodování 
posuzovaných přípravků může v určitých kratších obdobích kolísat (například z důvodu 
krátkodobého přerušení dodávek na trh), a navíc je třeba reflektovat situaci různých přípravků 
– nejen jednoho přípravku – neboť bez toho by nebylo možno posoudit podíl na trhu.  
 
Jinak řečeno, je třeba nasbírat dostatek dat, aby byl výsledek stran dostupnosti přípravku 
dostatečně reprezentativní. I proto byla za rozhodná období pro zjišťování dostupnosti v § 13 
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vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvolena již minulá kalendářní čtvrtletí, a nikoliv například stejný den, 
pro který se zjišťuje cena daného léčivého přípravku. To je také praktický důvod, proč nejsou 
rozhodná období pro zjišťování cen a dostupnosti ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. upravena 
stejným způsobem (srov. § 12 a 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). 
 
Argument odvolatele, že by měla být zjišťována dostupnost přípravku, jehož zajištěním plné 
úhrady je tzv. zastropována možnost zvýšení základný úhrady ve veřejném zájmu, vždy k datu 
vydání napadeného rozhodnutí, je nerealizovatelný, neboť takovou možnost Ústav prakticky 
nemá, a to zejména kvůli skutečnosti, že povinná hlášení o obchodování přípravků 
na tuzemském trhu mají vždy určitou latenci. Takovou povinnost navíc Ústavu ani žádný platný 
právní předpis neukládá. 
 
Poslední okamžik, ke kterému měl tedy Ústav povinnost zjišťovat dostupnost přípravku 
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG na tuzemském trhu, tedy bylo rozhodné období za 2. kvartál 
roku 2019, přičemž této své povinnosti Ústav plně dostál. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování dostupnosti v době správního rozhodování tak 
nelze přisvědčit. 
 
104. 
Odvolatel dále smýšlí, že požadavek, aby byl zajištěn alespoň jeden, nikoli právě a jen jeden 
plně hrazený léčivý přípravek, poskytuje Ústavu dostatek prostoru, aby v případě, že by plná 
úhrada toho nejméně nákladného přípravku dostatečnou dostupnost plně hrazených léčivých 
přípravků nezajistila, zvýšil dále základní úhradu tak, aby takových plně hrazených přípravků 
bylo více. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav takto musí postupovat zejména v případě, kdy jím vybraný 
přípravek, na jehož cenu výrobce základní úhradu navyšuje, reálně na trhu dostupný není, a to 
bez ohledu na otázku jeho dostupnosti ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Odvolatel v této souvislosti opět zdůrazňuje, že dostupnost se u tohoto přípravku zjišťuje 
ne proto, že by to vyžadoval § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (a podle jeho 
pravidel), nýbrž proto, že jde o jednu ze složek veřejného zájmu, ve kterém se základní úhrada 
podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvyšuje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Co se přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG týče, je zjevné, že přípravek má relativně často 
nahlašována přerušení dodávek na tuzemský trh, načež jsou jeho dodávky na tuzemský trh 
opět obnovovány. Tento poznatek lze ověřit například z veřejné přístupné adresy 
https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0114569&tab=available. To však 
z přípravku, prizmatem zákona č. 48/1997 Sb., ještě nedělá nedostupný přípravek 
na tuzemském trhu. 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0114569&tab=available
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Odvolací orgán opakuje, že poslední okamžik, ke kterému měl Ústav povinnost zjišťovat 
dostupnost přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG na tuzemském trhu, bylo rozhodné období 
za 2. kvartál roku 2019, přičemž této své povinnosti Ústav plně dostál – v daném období byla 
jeho obchodovatelnost na tuzemském trhu 3,1 %. 
 
O správnosti úvahy, že by měl Ústav pro jistotu zvyšovat základní úhradu ve veřejném zájmu 
(dle § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) poněkud více, aby tím zajistil třeba i vícero plně hrazených 
přípravků z referenční skupiny, a tím pokryl eventualitu případných výpadků některých z nich 
na tuzemském trhu (v době vykonatelnosti správního rozhodnutí), není odvolací orgán 
přesvědčen. 
 
V § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. obsažená formulace „alespoň jednoho přípravku“ sice 
implikuje situaci, že by se mohlo jednat o více přípravků, avšak ustanovení nijak blíže 
neupřesňuje, za jakých okolností by jich skutečně mělo být více. Je přitom zjevné, že žádný 
platný právní předpis nestanovuje povinnost zajištění plně hrazených zástupců v rámci 
referenčních skupin, tj. že by v rámci každé jedné referenční skupiny musel být zajištěn 
alespoň jeden plně hrazený přípravek (příslušná povinnost platí pouze v rámci skupin léčivých 
látek v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.). Však také samotný § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. obsahuje slova „může Ústav zvýšit“, nikoliv příkaz, že Ústav musí zvýšit. 
 
Byl-li tedy přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG v rozhodném období dostupný 
na tuzemském trhu, není zde dle názoru odvolacího orgánu věcný ani právní důvod 
pro navýšení základní úhrady referenční skupiny č. 84/2 ve veřejném zájmu výše 
než na úroveň zajišťující jeho plnou úhradu. Lze dodat, že jednou ze složek veřejného zájmu 
dle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je sice dostupnost hrazených služeb – nikoliv však 
explicitně dostupnost plně hrazených služeb. 
 
Argumentaci odvolatele stran zajišťování vícero plně hrazených zástupců v předmětné 
referenční skupině tak nelze přisvědčit. 
 
105. 
K požadavku faktické dostupnosti léčivého přípravku jakožto předpokladu naplnění veřejného 
zájmu odvolatel odkazuje na nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ze dne 
29. 1. 2019, z něhož cituje následující:  
 
„Dle § 39b odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění při stanovení výše 
a podmínek úhrady u léčivého přípravku správní orgán posuzuje mj. veřejný zájem dle § 17 
odst. 2 daného zákona, kde je zavedena legislativní zkratka ‚veřejný zájem‘. Pod tuto zkratku 
dle zákonného vymezení spadá zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, 
fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému 
veřejného zdravotního pojištění. Mezi hrazené služby patří i poskytování léčivých přípravků 
[§ 13 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění]. Zjištění všech okolností 
důležitých pro ochranu veřejného zájmu je obecnou povinností správního orgánu upravenou 
v § 50 odst. 3 správního řádu. Ústavní soud tak konstatuje, že správní orgán při stanovení 



 

 

Str. 164 z 192 

 

výše úhrady u léčivého přípravku zkoumá i otázku dostupnosti léčivého přípravku jako 
jednu ze složek veřejného zájmu.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Ústav otázku dostupnosti posuzovaných přípravků prokazatelně zkoumal – u přípravku 
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG Ústav konstatoval jeho 3,1% obchodovatelnost ve 2. kvartále 
roku 2019 (čili v příslušném rozhodném období dle vyhlášky č. 376/2011 Sb.). 
 
Argumentace odvolatele částí nálezu Ústavního soudu je tak nepřípadná. 
 
106. 
Odvolatel se dále neztotožňuje s názorem Ústavu, že nedostupnost léčivého přípravku 
OLANZAPIN SANDOZ lze ignorovat, jelikož je pouze dočasná. Odvolatel konstatuje, 
že přerušení uvádění tohoto přípravku na trh v České republice bylo oznámeno s platností 
od 11. 2. 2020 s tím, že předpokládaný termín obnovy je 21. týden, aniž by bylo uvedeno, 
kterého roku, byť má jít patrně o rok 2020. Přerušení má tedy trvat 14 týdnů, tedy tři měsíce. 
To z pohledu odvolatele rozhodně není zanedbatelná doba, jak se zřejmě domnívá Ústav. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že Ústav si byl přerušení dodávek přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG na tuzemský trh s platností od 11. 2. 2020, čili asi měsíc před vydáním 
napadeného rozhodnutí, vědom (viz str. 101 a 102 napadeného rozhodnutí). Ústav zde mimo 
jiného upozornil na okolnost, že se jedná o přerušení, nikoliv o ukončení dodávek, 
a že v příslušném rozhodném období dosáhl tento přípravek patřičné obchodovatelnosti 
na tuzemském trhu. Takové vysvětlení je dle názoru odvolacího orgánu dostatečné. 
 
Okolnost, že se odvolateli zdá předpokládaná délka přerušení dodávek příliš dlouhá, 
zde postrádá zjevný právní význam. Deklarovaná předpokládaná délka přerušení totiž může 
být reálně výrazně kratší, anebo třeba i výrazně delší, každopádně jde však o okolnost, 
již platné právní předpisy při stanovování výší úhrad nezohledňují. Prameny práva počítají 
toliko s dostupností přípravků v rozhodném období – té bylo u přípravků OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG prokazatelně dosaženo. 
 
Zcela na okraj odvolací orgán poznamenává, že období s nahlášeným přerušením dodávek 
přípravků OLANZAPIN SANDOZ 10 MG na tuzemský trh již uplynulo a přípravky OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG byly po skončení tohoto období dne 12. 8. 2020 opět obnoveny, jak je patrné 
např. z internetových stránek Ústavu věnovaných tomuto přípravku, dostupných pod odkazem 
https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0114569&tab=available. 
 
Argumentaci odvolatele stran přerušení dodávek přípravků OLANZAPIN SANDOZ tak 
nelze přisvědčit. 
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107. 
Navíc, odvolatel podotýká, není uvedený termín obnovy uvádění léčivého přípravku 
OLANZAPIN SANDOZ na trh pro jeho držitele rozhodnutí o registraci nijak závazný, a ten jej 
tak nemusí bez jakýchkoli následků dodržet. Ostatně, odvolatel tvrdí, že přepokládané termíny 
obnovy dodávek uváděné na internetových stránkách Ústavu běžně nejsou v praxi dodržovány 
a dodávky bývají obnovovány o několik měsíců později, či dokonce nejsou obnoveny vůbec. 
To je dle odvolatele Ústavu dobře známo z jeho úřední činnosti. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že právně závazná je zde dostupnost přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG zjištěná v příslušném rozhodném období. Dočasné přerušování jeho 
dodávek na tuzemský trh s více či méně přesným odhadem doby jeho trvání je zde bez 
právního významu. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezávaznosti předpokládané délky přerušení dodávek 
na tuzemský trh tak nelze přisvědčit. 
 
108. 
Uvedené krom toho dle odvolatele platí pro běžnou situaci na trhu a v dodávkách léčivých 
přípravků do České republiky a dalších zemí. Ústav však odmítá nedostupnost léčivého 
přípravku OLANZAPIN SANDOZ s odkazem na uvedený termín v situaci, již odvolatel jako 
běžnou nevnímá. Odvolatel uvádí, že výroba, přeprava, distribuce a veškeré další činnosti 
související s uváděním léčivých přípravků byly zásadně ovlivněny opatřeními přijímanými 
(nejen) ve všech členských státech Evropské unie v souvislosti s šířením koronaviru SARS-
CoV-2 a jím způsobeného onemocnění COVID-19. Odvolatel uvažuje, že držitel rozhodnutí o 
registraci léčivého přípravku OLANZAPIN SANDOZ při oznámení přerušení uvádění tohoto 
léčivého přípravku na trh s podobnými okolnostmi pochopitelně nepočítal. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán znovu opakuje, že právně významná je zde dostupnost přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG zjištěná v příslušném rozhodném období. Probíhající pandemie sice může 
dodávky léčiv reálně ovlivnit, avšak zda a v jaké míře se to dotýká situace přípravků 
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG, zde nebylo nijak objektivizováno. Na základě nepodložených 
spekulací nemůže správní orgán rozhodovat. 
 
Argumentaci odvolatele stran pandemické situace tak nelze přisvědčit. 
 
109. 
Vzhledem k výše uvedenému byla dle odvolatele pravděpodobnost dodržení termínu obnovy 
dodávek léčivého přípravků OLANZAPIN SANDOZ nízká, a i kdyby k dodržení termínu došlo, 
tři měsíce absence dodávek nelze při posuzování dostupnosti přehlížet. Odvolateli se jeví 
absurdním, aby Ústav ve veřejném zájmu na zajištění dostupnosti hrazených služeb, 
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konkrétně plně hrazených léčivých přípravků, navýšil základní úhradu referenční skupiny na 
úroveň ceny přípravku, jenž není, a přinejmenším několik měsíců nebude, dostupný. Odvolatel 
trvá na názoru, že Ústav musí dostupnost přípravku, na úroveň jehož ceny základní úhradu 
zvyšuje, zkoumat, a to ke dni vydání rozhodnutí, bez ohledu na rozhodná období podle 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Dostupnost přípravku ke dni vydání napadeného rozhodnutí zkoumat nelze – to je zcela 
nereálné a žádný platný právní předpis to ani po Ústavu nepožaduje. 
 
Odvolací orgán znovu opakuje, že právně závazná je zde dostupnost přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG zjištěná v příslušném rozhodném období. 
 
Argumentaci odvolatele stran potřeby zkoumat dostupnost k datu vydání rozhodnutí 
tak nelze přisvědčit. 
 
110. 
Odvolatel v návaznosti na uvedené uzavírá, že Ústav navýšil základní úhradu na úroveň ceny 
výrobce v České republice nedostupného přípravku, a tedy v rozporu s veřejným zájmem 
na zajištění dostupnosti hrazených zdravotních služeb i v rozporu s právními předpisy, 
jež navýšení základní úhrady v tomto zájmu ukládají. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán žádná taková pochybení v postupu Ústavu při aplikaci § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., pro která by bylo třeba napadené rozhodnutí zrušit, neshledal. 
 
Argumentaci odvolatele stran protiprávního postupu Ústavu při navyšování základní 
úhrady tak nelze přisvědčit. 
 
111. 
Odvolatel dále namítá pochybení Ústavu při zjišťování cen výrobce v dalších členských 
státech Evropské unie. 
 
Odvolatel přibližuje, že Švédsko je jen jednou ze zemí, kde se neuplatňuje žádná regulace 
marží distributora léčivých přípravků a kde jsou tyto marže sjednávány mezi výrobci 
a distributory, takže se mj. u jednotlivých distributorů a jejich léčivých přípravků liší (navíc jsou 
marže sjednávány na dobu určitou, nejčastěji na jeden rok). Dle odvolatele se jedná dále 
o Dánsko, Finsko a Nizozemsko, anebo Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
(dále také jen „Spojené království“), které sice již není členským státem Evropské unie a ceny 
léčivých přípravků uplatňované na jeho území nesmí do vnější cenové reference zasáhnout, 
avšak Ústav tuto skutečnost v projednávané věci dle odvolatele zřejmě nerespektoval. Postup 
Ústavu při zjišťování cen výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD a všech 
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dalších přípravků v těchto zemích je dle odvolatele zatížen týmiž vadami, jimiž trpí postup 
Ústavu při zjištění ceny výrobce léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD ve Švédsku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Nejprve se odvolací orgán vyjádří specificky k okolnosti vystoupení Spojeného království 
ke dni 31. 1. 2020 z Evropské unie. 
 
Z podkladu cenové reference pro ZÚ je zjevné, že Ústav ještě k datu 18. 7. 2019 zjišťoval 
britské ceny výrobce předmětných přípravků. V té době však stále bylo Spojené království 
členskou zemí EU, a proto na takovém postupu Ústavu nelze shledávat nic nezákonného. 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí navíc není patrno, že by Ústav při svém rozhodování 
z britských cen výrobce vycházel. Odvolací orgán v napadeném rozhodnutí neseznal, že by 
Ústav vystoupení Spojeného království z EU při svém rozhodování nerespektoval. 
 
Odvolací orgán se tak dále nebude věcně zabývat problematikou Ústavem zjišťovaných 
britských cen výrobce – i kdyby Ústav teoreticky zjistil k datu 18. 7. 2019 britské ceny výrobce 
vadným postupem, nemělo to již žádný vliv na podobu napadeného rozhodnutí. 
 
Co se týče zjišťování dánských cen výrobce, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů zjišťuje Ústav v Dánsku velkoobchodní ceny 
(Apotekets indkøbspris). Například pro přípravek ZYPREXA 10MG TBL FLM 56, kód Ústavu 
0025931 (dále jen jako „ZYPREXA 10 MG“), zjistil Ústav ke dni 18. 7. 2019 dánskou 
velkoobchodní cenu ve výši 2 106,420 DKK (dánských korun). Tato okolnost je zřejmá ze str. 8 
podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Vzhledem k tomu, že dánská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přepočítává 
dále Ústav tuto cenu na cenu výrobce. 
 
Z metodiky přepočtu je zřejmé, že do výpočtu dánské ceny výrobce ze zjištěné dánské 
velkoobchodní ceny vstupuje 6,5% marže distributora. Výše marže distributora je ve spise 
podložena podkladem „Sdeleni danske agentury pro leciva 2011.pdf“, vloženým do spisu dne 
16. 8. 2019 pod č. j. sukl220961/2019 (dále jen jako „sdělení dánské agentury 2011“). 
Ve sdělení dánské agentury 2011 stojí, že v roce 2011 průměrná velkoobchodní marže 
v Dánsku činila 6,5 % („In 2011 the average whole sale margin is 6,5 %.“). 
 
Z dánské velkoobchodní ceny je tedy odpočítána 6,5% marže dánského distributora. Například 
pro přípravek ZYPREXA 10 MG činila dopočítaná dánská cena výrobce částku 1 969,50 DKK 
(1 969,50 ≈ 2106,420 * (1-0,065)). To koresponduje s Ústavem dopočítanou částkou 1 969,50 
DKK, uvedenou na straně 8 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat dánskou cenu 
výrobce přípravku ZYPREXA 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
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aplikovaný postup výpočtu dánských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený. U Ústavem prezentované dánské ceny výrobce přípravku 
ZYPREXA 10 MG tedy nastala vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., neboť příslušný dopočet je ve spise náležitě podložen. 
 
Co se týče zjišťování finských cen výrobce, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Podle seznamu referenčních zdrojů zjišťuje Ústav ve Finsku velkoobchodní cenu (Reasonable 
wholesale price) posuzovaných přípravků v eurech. Například pro přípravek ZYPREXA 10 MG 
byla Ústavem ve Finsku ke dni 18. 7. 2019 konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 
115,040 €, což je uvedeno například na straně č. 8 podkladu cenové reference pro ZÚ.  
 
Vzhledem k tomu, že finská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přičemž 
samotná finská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu dopočtu. 
Jako výchozí hodnotu bere Ústav právě veřejně dostupnou finskou velkoobchodní cenu. 
 
Tento přepočet je metodicky popsán v metodice přepočtu. Z metodiky přepočtu je zřejmé, 
že do výpočtu finské ceny výrobce ze zjištěné finské velkoobchodní ceny vstupuje pouze 
4,00% marže distributora. Výše marže distributora je ve spise doložena podkladem ÖBIG, 
kde se na straně 193 mimo jiného uvádí: „On average the wholesale margin is 4%.“ 
 
Z finské velkoobchodní ceny je dále dopočítávána finská cena výrobce podle vztahu 
Cena výrobce = velkoobchodní cena * (1-0,04). Například pro přípravek ZYPREXA 10 MG 
činila dopočítaná finská cena výrobce částku 110,44 € (110,44 ≈ 115,040 * (1-0,04)). To se 
shoduje s částkou uvedenou na straně č. 8 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat finskou cenu 
výrobce přípravku ZYPREXA 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu finských cen výrobce je tedy možno považovat za reprodukovatelný 
a podložený. U Ústavem prezentované finské ceny výrobce přípravku ZYPREXA 10 MG tedy 
nastala vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
neboť její dopočet je ve spise náležitě podložen. 
 
Co se týče zjišťování nizozemských cen výrobce, uvádí k tomu odvolací orgán následující 
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů zjišťuje Ústav v Nizozemsku maloobchodní ceny 
(Totaal, excl. Afleverkosten). Například pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD zjistil Ústav 
ke dni 18. 7. 2019 nizozemskou maloobchodní cenu ve výši 33,060 €. Tato okolnost je zřejmá 
ze str. 9 podkladu cenové reference pro ZÚ. 
 
S ohledem na skutečnost, že nizozemská maloobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, 
přičemž samotná nizozemská cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu 
dopočtu. Jako výchozí hodnotu bere Ústav právě veřejně dostupnou nizozemskou 
maloobchodní cenu. 
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Dopočet je popsán v metodice přepočtu, ze níž je zřejmé, že do výpočtu nizozemské ceny 
výrobce ze zjištěné nizozemské maloobchodní ceny vstupuje 9% DPH a 7,50% marže 
distributora. I tato výše marže je zde podložena podkladem ÖBIG, ve kterém je na straně 507 
mimo jiného psáno: „Industry estimates suggest that wholesale margins are around 13-24% 
of the manufacturer price, or 7-8% of the reimbursement price (excluding VAT) 870.“ 
 
Z nizozemské maloobchodní ceny je nejprve odpočítána 9% daň, čímž je získána nizozemská 
maloobchodní cena bez daně. Pro přípravek QUETIAPIN TEVA RETARD činila dopočítaná 
maloobchodní cena bez daně částku 30,33027523 €  
(30,33027523 ≈ 33,060 / [1 + (9/100)]). 
 
Z nizozemské maloobchodní ceny bez daně je dále odpočítána 7,5% marže nizozemského 
distributora. V tomto duchu je dopočítávána nizozemská cena výrobce podle vztahu 
Cena výrobce = (maloobchodní cena bez daně) * (1-0,075). Pro přípravek QUETIAPIN TEVA 
RETARD činila dopočítaná nizozemská cena výrobce částku 28,06 €  
(28,06 ≈ 30,33027523 * (1-0,075)), což se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 9 podkladu 
cenové reference pro ZÚ. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat nizozemskou 
cenu výrobce ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem aplikovaný postup výpočtu 
nizozemských cen výrobce je tedy možno považovat za reprodukovatelný a podložený. 
U Ústavem prezentované nizozemské ceny výrobce přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD 
tedy nastala vyvratitelná domněnka správnosti ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
neboť její dopočet je ve spise náležitě podložen. 
 
Odvolací orgán tedy bez dalšího neshledal v postupu Ústavu při dopočtu dánských, finských 
a nizozemských cen výrobce žádné vady, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
Pro úplnost odvolací orgán opakuje, že žádné takové vady neshledal ani v postupu Ústavu 
při zjišťování švédských cen výrobce. 
 
Argumentaci odvolatele stran vad v postupu Ústavu při zjišťování britských, dánských, 
finských a nizozemských cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 
112. 
Odvolatel v návaznosti na uvedené přibližuje, jak Ústav dle metodiky upravuje velkoobchodní 
či maloobchodní ceny zjištěné v referenčních zdrojích pro Dánsko, Finsko a Nizozemsko: 
 

země Postup 

  Dánsko od velkoobchodní ceny se odečítá marže distributora ve výši 6,5 % 

  Finsko od velkoobchodní ceny se odečítá marže distributora ve výši 4 % 

  Nizozemsko   od maloobchodní ceny se odečítá marže distributora ve výši 7,5 % 
a DPH ve výši 9 % 
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Odvolatel dodává, že Ústav údaje o maržích distributora, s výjimkou Dánska, převzal z analýzy 
ÖBIG. V případě Dánska je pak údaj převzat z emailu, o rozsahu jedné věty, od pracovníka 
dánské lékové agentury z roku 2011. Také v tomto ohledu odvolatel Ústavu vyčítá, že neučinil 
žádná zjištění ohledně marží uplatňovaných u léčivých přípravků v roce 2019 či 2020, natož 
aby zjišťoval, jaká konkrétní marže je obsažena v částkách převzatých z referenčních zdrojů. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Sdělení dánské agentury 2011 i podklad ÖBIG jsou již vskutku postarší podklady – ovšem 
možnost používání třeba i postarších podkladů v rámci aplikace metod odhadu ceny výrobce 
je v souladu s rozsudkem, kdy tyto postarší podklady mohou účastníci správního řízení 
případně konfrontovat s podklady aktuálnějšími. Žádné aktuálnější podklady stran dánské, 
finské a nizozemské marže však účastníci předmětného správního řízení nedoložili, a tím 
pádem ani nevyvrátili domněnku správnosti u těchto Ústavem shromážděných cenových 
referencí. Domněnka zde tedy i nadále trvá. 
 
Argumentaci odvolatele stran neaktuálnosti sdělení dánské agentury 2011 a podkladu 
ÖBIG tak nelze přisvědčit. 
 
113. 
Odvolatel rovněž upozorňuje, že ve všech případech jde o odhad průměru jednotlivých marží 
uplatňovaných v minulosti. V případě Finska a Nizozemska to, stejně jako v případě Švédska, 
vyplývá přímo z analýzy ÖBIG. U Dánska ze zmíněného emailu vyplývá, že jde o průměr, 
což v očích odvolatele samo o sobě využití tohoto údaje při určení ceny výrobce vylučuje. 
Od velkoobchodní ceny totiž dle názoru odvolatele musí být odečtena v ní zahrnutá marže, 
nikoli průměr mnoha různých marží uplatňovaných před více lety, i kdyby snad byl tento průměr 
skutečně vypočten ze všech takových marží. V takovém případě, odvolatel soudí, by byl 
průměr použitelný jedině v případě, že by byl aktuální a že by všechny marže všech 
distributorů u všech léčivých přípravků byly stejné, v kterémžto případě by nicméně 
samozřejmě bylo zbytečné průměr počítat. 
 
Pouze v takovém případě by totiž dle odvolatele bylo možné ukázat na konkrétní přípravek 
a tvrdit, že v jeho velkoobchodní ceně zahrnutá marže distributora se rovná tomuto průměru. 
Odvolatel má za notorietu, že se marže u jednotlivých léčivých přípravků liší v závislosti 
na jejich ceně (čím vyšší cena, tím nižší procentní sazba, a naopak), na tom, zda jde 
o originální léčivé přípravky či generika, případně biosimilars, zda jde o souběžný dovoz apod. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán mnohokráte výše, využívání metod odhadu při formulaci 
zahraničních cen výrobce již aproboval i Nejvyšší správní soud. Využívání průměrných hodnot 
je přitom zcela běžným stavem v rámci využívání různých metod odhadu. 
 
Argumentaci odvolatele stran využívání průměrných hodnot marží tak nelze přisvědčit. 
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114. 
Odvolatel nad rámec uvedeného poznamenává, že z dokumentů předložených Ústavem 
v jiných správních řízeních vyplývá, že také údaj uvedený ve zmíněném emailu může být 
nanejvýše odhadem, jelikož dánská agentura žádnými údaji o maržích nedisponuje. Z toho 
se odvolateli rovněž jeví zřejmým, že předmětný email není oficiálním stanoviskem dánské 
lékové agentury, nýbrž toliko soukromou iniciativou jednoho z jejích pracovníků. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podle § 51 odst. 1 správního řádu platí, že „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“. 
 
Vzhledem k tomu, že sdělení dánské agentury 2011 obsahuje data o dánské velkoobchodní 
marži, lze jej v souladu s § 51 odst. 1 správního řádu použít k formulaci dánské ceny výrobce, 
jelikož údaje o dánské marži distributora jsou potřebné k formulaci (dopočtu) dánské ceny 
výrobce. Dle názoru odvolacího orgánu přitom může sloužit podklad sdělení dánské 
agentury 2011 jako podklad pro odhad výše dánské marže distributora, neboť lepší podklad 
o výši dánské marže distributora Ústav neměl k dispozici. 
 
Sdělení dánské agentury 2011 je stručné, neboť informuje pouze o tom, že v roce 2011 činila 
průměrná velkoobchodní přirážka 6,5 %. Stručnost však není bez dalšího atributem, který by 
snižoval pravdivost a věrohodnost podkladu. Ba naopak, jasný, stručný a výstižný podklad je 
mnohdy přínosnější než obsahově podobný, avšak obsáhlý, složitý či hůře interpretovatelný 
materiál. 
 
Z podkladu sdělení dánské agentury 2011 je zřejmé, že podklad byl vytvořen dánskou 
autoritou (Danish Medicines Agency). V současné době lze informace o této dánské autoritě 
nalézt například pod veřejně přístupným odkazem https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/, pročež 
odvolací orgán nemá pochybnosti o existenci této dánské autority. Lze rovněž dodat, že Ústav 
zjišťuje dánské zahraniční ceny (dle podkladu seznam referenčních zdrojů) právě u této 
dánské autority, konkrétně ze stránek https://www.medicinpriser.dk. Odvolacímu orgánu tedy 
bez dalšího nepřipadá nijak nesprávné, vyjadřuje-li se k otázce průměrné marže dánského 
distributora právě tato autorita, která jinak zveřejňuje ceny léčiv. Jednal-li přitom za tuto 
dánskou autoritu nějaký její konkrétní pracovník, neubírá to z pohledu odvolacího orgánu 
bez dalšího nic na hodnověrnosti podkladu. 
 
Argumentaci odvolatele stran sdělení dánské agentury 2011 tak nelze přisvědčit. 
 
115. 
Dále odvolatel namítá, že údaje převzaté z analýzy ÖBIG, vedle jejich povahy (jde toliko 
o odhady průměru) a stáří, tíží rovněž faktická nemožnost toto jejich stáří dostatečně určit. 
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Dle odvolatele tedy není zřejmé, v jakém období měly být marže, jejichž průměr je odhadován, 
uplatňovány. Analýza ÖBIG sice byla vydána v roce 2006, údaje v ní uvedené však byly 
převzaty ze starších publikací, a to: 
 
- Finsko: Pekurinen/Häkkinen 2005 
 
- Nizozemsko: Tilson, L.; Barry, M. 2005 
 
Dle odvolatele přitom není vyloučeno, že také tyto publikace údaje pouze přebraly ze starších 
zdrojů. V každém případě i „původní“ či „zdrojová“ publikace – za předpokladu, že autor údaje 
sám zjistil vlastní odbornou činností, tedy nezkopíroval je z jiné publikace – z pohledu 
odvolatele nepochybně využívá dat starších roku samotné publikace. Může se tedy jednat 
o odhad průměru marží uplatňovaných v roce 2004 nebo dříve. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Je veskrze logické, že původní zdroje využité pro tvorbu podkladu ÖBIG (jakožto Ústavem 
použitého zdroje některých cenových okolností) jsou staršího data než samotný podklad 
ÖBIG. To je v zásadě zcela přirozená situace u většiny zdroji podložených publikací. 
 
Že se přitom jedná o zdroje starší či poskytující toliko průměrné hodnoty určitých cenových 
okolností (např. marží), které se pak promítají do Ústavem použitého podkladu ÖBIG, však 
není při využívání metod odhadu nepřekonatelnou překážkou – může to sice vést k menší 
přesnosti daného odhadu, avšak samo o sobě to nevylučuje vznik vyvratitelné domněnky 
správnosti. Podrobněji se tím odvolací orgán zabýval již výše. 
 
Polemikám odvolatele stran podkladu ÖBIG tak nelze přisvědčit. 
 
116. 
I v tomto ohledu je dle odvolatele zjevné, že pokud by Ústav uvedené chyby napravil, výsledek 
vnější cenové reference by byl podstatně odlišný a základní úhrada referenční skupiny č. 84/2 
by byla stanovena podle jiné zahraniční ceny léčivého přípravku QUETIAPIN TEVA RETARD, 
s největší pravděpodobností však podle zahraniční ceny jiného léčivého přípravku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Žádné podstatné chyby v postupu Ústavu při zjišťování cen výrobce, pro které by bylo nutno 
napadené rozhodnutí zrušit, odvolací orgán neshledal, a to ani se zřetelem k výše uvedené 
argumentaci odvolatele. 
 
Argumentaci odvolatele stran chyb v postupu zjišťování cen výrobce tak nelze 
přisvědčit. 
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117. 
Odvolatel dále v pochybeních Ústavu spatřuje porušení práva na ochranu zdraví 
a bezplatnou zdravotní péči. Odvolatel připomíná, že podle § 15 odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. se při poskytování ambulantní zdravotní péče hradí z veřejného zdravotního 
pojištění léčivé přípravky, pokud pro ně Ústav rozhodl o výši úhrady. V každé skupině léčivých 
látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. se ze zdravotního pojištění vždy plně 
hradí nejméně jeden léčivý přípravek. 
 
Pokud by při stanovení úhrad podle § 39b až 39e zákona č. 48/1997 Sb. nebyl v některé 
ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. alespoň jeden léčivý 
přípravek plně hrazen, je Ústav v souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. povinen 
rozhodnutím upravit úhrady tak, aby nejméně nákladný přípravek v jím právě posuzované 
skupině plně hrazen byl. 
 
Odvolatel konstatuje, že sám Ústav v napadeném rozhodnutí uvádí, že léčivé látky referenční 
skupiny č. 84/2 jsou zařazeny do skupiny č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví 
antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve které není ani jeden plně hrazený léčivý 
přípravek zajištěn. Ústav již však dle odvolatele bohužel nedodává, jak mohl takovou situaci 
dopustit. Řízení bylo zahájeno před třemi lety – absenci plně hrazeného léčivého přípravku 
tedy Ústav, dle názoru odvolatele, zjistil již dávno. Přesto však nezahájil zkrácenou revizi 
systému úhrad, aby nejméně jeden plně hrazený léčivý přípravek zajistil, jak mu 
bezpodmínečně ukládá § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Napadeným rozhodnutím bylo ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zajištěno 
několik plně hrazených přípravků. O dostupných plně hrazených předmětných přípravcích 
OLANZAPIN SANDOZ 10 MG či QUETIAPIN MYLAN 100MG, jejichž plné úhrady bylo 
dosaženo právě napadeným rozhodnutím, již přitom odvolací orgán podrobněji hovořil výše 
v bodech 2 a 3, pročež zde nyní na příslušné pasáže tohoto rozhodnutí odkazuje. 
 
Okolnost, že snad měl Ústav ve vztahu k zajištění plně hrazených zástupců ve skupině č. 153 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. někdy dříve zahájit zkrácenou revizi, je zde bez právního 
významu, jelikož tato neznačí žádnou zjevnou vadu v postupu Ústavu v předmětném správním 
řízení, a přesahuje tedy možnosti přezkumu odvolacím orgánem v tomto odvolacím řízení. 
Měl-li snad odvolatel někdy dříve za to, že by měl Ústav zahájit příslušnou zkrácenou revizi, 
mohl k tomu podat podnět či případně brojit proti jeho nečinnosti s využitím nástrojů, jež mu 
k tomu poskytuje správní řád. Bez dalšího to však neznačí žádné vady v předmětném 
správním řízení. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezajištění plně hrazených zástupců ve skupině č. 153 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
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118. 
Nezákonnost napadeného rozhodnutí v tomto ohledu však v očích odvolatele způsobuje i další 
pochybení, a to, když Ústav za léčivý přípravek, prostřednictvím jehož plné úhrady bude 
požadavek odkazovaných ustanovení splněn, takže nebude třeba základní úhradu upravovat, 
označil přípravek OLANZAPIN SANDOZ, jenž není v České republice dostupný. Odvolatel trvá 
na tom, že k takovému léčivému přípravku nelze při zjišťování, zda je ve skupině podle přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. alespoň jeden léčivý přípravek plně hrazen, přihlížet. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG byl v relevantním rozhodném období na tuzemském 
trhu dostupný s 3,1% mírou obchodovatelnosti (viz výše). Lze také dodat, že zjišťovat 
dostupnost přípravků na tuzemském trhu konkrétně k datu vydání správního rozhodnutí není 
proveditelné, jelikož data o obchodování přípravků na tuzemském trhu jsou shromažďována 
zpětně (podrobněji viz výše), pročež se tedy jeví zohlednění dat o dostupnosti z příslušného 
rozhodného období nejen souladné s § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb., nýbrž také logické 
ve vztahu k charakteru shromažďování dat o obchodování přípravků na tuzemském trhu. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG tak 
nelze přisvědčit. 
 
119. 
Odvolatel dále rozvádí, že ustanovení § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
provádějí v rovině „obyčejného“ zákona právo na ochranu zdraví zaručené čl. 31 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle něhož mají občané na základě veřejného 
zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky 
za podmínek, jež stanoví zákon. Neaplikováním těchto ustanovení s odvoláním na léčivý 
přípravek, který v České republice aktuálně není dostupný – ať již vůbec, či v dostatečném 
množství – je toto ústavně garantované právo očima odvolatele vyprazdňováno. Dle odvolatele 
je z pohledu pojištěnce zcela irelevantní, že „na papíře“ resp. v nějaké elektronické databázi, 
tedy podle údajů v seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely, by měl být léčivý přípravek nutný k léčbě daného pojištěnce plně hrazen, když pojištěnci 
nemůže být podán, jelikož jej nelze pořídit. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán znovu opakuje, že přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG byl v relevantním 
rozhodném období na tuzemském trhu dostupný s 3,1% mírou obchodovatelnosti. Podobně 
i QUETIAPIN MYLAN 100MG byl v relevantním rozhodném období na tuzemském trhu 
dostupný. 
 
Ani další polemice odvolatele stran nezajištění dostupných plně hrazených zástupců 
ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
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120. 
Odvolatel dodává, že nezbytnost zohledňovat při posuzování existence plně hrazeného 
léčivého přípravku ve skupině podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. toliko dostupné léčivé 
přípravky dovodil rovněž Ústavní soud, odvolatel konkrétně zmiňuje nález Ústavního soudu 
spis. zn. Pl. ÚS 43/17 ze dne 29. 1. 2019, z něhož cituje: 
 
„Negativní požadavek spočívající v tom, aby plně hrazený léčivý přípravek nebyl vybírán 
mezi léčivými přípravky, u nichž je reálný předpoklad, že nebudou fakticky dostupné 
na trhu v České republice, vyvěrá z čl. 31 věty druhé Listiny (viz bod 48.). Právo 
na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění by se totiž stalo 
iluzorním v situaci, kdy by sice mezi všemi v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými 
přípravky byl určen jeden plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, ale u něhož by byl 
důvodný předpoklad, že na trhu v České republice nebude pro občany dostupný. 
 
Při určení léčivého přípravku, který je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen, má tudíž 
z ústavního hlediska nezanedbatelný význam jeho dostupnost. Jelikož je dostupnost stav 
faktický, který se navíc může v průběhu času měnit, projevuje se problematika dostupnosti 
plně hrazeného léčivého přípravku ve dvou rovinách. Zaprvé v procesu směřujícím 
k budoucímu určení léčivého přípravku plně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, což 
souvisí s výběrem takového léčivého přípravku, u něhož není důvodný předpoklad, 
že na trhu v České republice nebude pro občany dostupný (zde jde o hodnocení, které 
se vztahuje k budoucímu stavu po určení takového přípravku, tedy jistou predikci 
činěnou v době výběru léčivého přípravku plně hrazeného).“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Žádný rozpor s odkazovaným nálezem Ústavního soudu zde odvolací orgán neshledal, plně 
hrazení zástupci pro skupinu č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zde zajištěni byli. 
Reálný předpoklad, že daní plně hrazení zástupci opustí český trh, a nebudou tedy 
pro pojištěnce vůbec dostupní, zde nebyl. Přípravek OLANZAPIN SANDOZ měl v době vydání 
napadeného rozhodnutí nahlášeno toliko dočasné přerušení dodávek na tuzemský trh 
(od 11. 2. 2020), navíc toto dočasné přerušení již pominulo. Přípravek QUETIAPIN MYLAN 
100MG neměl v době vydání napadeného rozhodnutí nahlášeno žádné přerušení či ukončení 
dodávek na tuzemský trh. Lze připustit, že u obou zmiňovaných přípravků se občas vyskytují 
období s nahlášenými přerušeními dodávek na tuzemský trh, nicméně v příslušném kvartálu 
(srov. § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) se to neprojevilo v takovém směru, aby přípravky mohly 
být označeny jako nedostupné. 
 
Argumentaci odvolatele skrze nález Ústavního soudu tak nelze přisvědčit. 
                                 
121. 
Odvolatel zdůrazňuje své přesvědčení, že plnou úhradou léčivého přípravku OLANZAPIN 
SANDOZ, který není v České republice dostupný, nebude naplněn zákonný požadavek 
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na zajištění alespoň jednoho plně hrazeného léčivého přípravku ve skupině č. 153 – 
antipsychotika – multireceptoroví antagonisté přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zákonný požadavek na zajištění plně hrazených zástupců ve skupině č. 153 přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. zde byl naplněn například skrze dostupné přípravky OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG či QUETIAPIN MYLAN 100MG. 
 
Argumentaci odvolatele stran nenaplnění zákonného požadavku na plně hrazené 
zástupce ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
 
122. 
I zde pak odvolatel poukazuje na argumentaci Ústavu, jíž se Ústav, z pohledu odvolatele, 
namísto odstranění popsaných nedostatků snaží nedostatky účelově zakrýt. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neshledal, že by postup Ústavu stran zajištění plně hrazených zástupců 
ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. trpěl vadami, pro něž by bylo nutno 
napadené rozhodnutí zrušit. 
 
Jako plně hrazeného zástupce skupiny č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Ústav např. 
na straně 129 či 138 napadeného rozhodnutí označil přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG. 
Na straně 137 napadeného rozhodnutí Ústav jasně uvedl, že DZÚ zvýšil v souladu s § 16 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. toliko na úroveň ceny za ODTD přípravku QUETIAPIN 
MYLAN 100MG. Tím dal tedy Ústav jasně na srozuměnou, že i tento předmětný přípravek je 
v důsledku vydání napadeného rozhodnutí plně hrazen. Ústav tedy stran zajištění plně 
hrazených zástupců ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ničeho nezakrýval. 
 
Argumentaci odvolatele stran účelového zakrývání nedostatků tak nelze přisvědčit. 
 
123. 
Odvolatel zastává názor, že při aplikaci § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. je 
irelevantní, zda byl plně hrazený přípravek v minulosti dostupný ve smyslu § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., tedy v množství požadovaném tímto ustanovením 
a v rozhodném období podle § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Dle odvolatele zde Ústav nemá 
dostupnost zjišťovat proto, že by mu to ukládal § 39c odst. 2 písm. a) (a tedy dle pravidel tohoto 
ustanovení), nýbrž proto, že spokojení se s nedostupným plně hrazeným léčivým přípravkem 
odporuje smyslu § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Smyslem těchto ustanovení je dle odvolatele zajistit, aby měli všichni pojištěnci plně hrazenou 
léčbu dostupnou v době po vydání rozhodnutí. Podle názoru odvolatele nestačí, pokud by 
takovou péči měli zajištěnu jen někteří – právo na ochranu zdraví je garantováno všem 
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pojištěncům bez rozdílu, nikoli na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, a proto dle odvolatele 
nelze připustit, aby měli plně hrazený přípravek jenom pojištěnci, kteří se do lékárny dostavili 
dříve, s tím, že ostatní „mají smůlu“ a musejí se spokojit s léčivým přípravkem s doplatkem. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že zde odvolatel věcně netvrdí nic nového, co by již netvrdil výše, odkazuje 
odvolací orgán na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Ani další argumentaci odvolatele stran otázky dostupnosti plně hrazených zástupců 
nelze přisvědčit. 
 
124. 
Odvolatel má tudíž za to, že Ústav musí zjišťovat, zda bude jím vybraný plně hrazený přípravek 
dostupný v budoucnu, a to v dostatečném množství. Takovou budoucí dostupnost pak podle 
názoru odvolatele nelze samozřejmě zjistit přímo, avšak lze na ni usuzovat z určitých 
okolností. Za nejvýznamnější okolnost v tomto smyslu pokládá odvolatel aktuální přítomnost 
dostatečného množství léčivého přípravku na trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že se maximální 
cena v řízení nemění, lze dle názoru odvolatele očekávat, že výrobce přípravek bude do České 
republiky ve stejném množství dodávat i potom, co se základní úhrada referenční skupiny, 
do které náleží, a potažmo i úhrada tohoto léčivého přípravku, sníží na úroveň jeho maximální 
ceny. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Žádný platný právní předpis neukládá Ústavu povinnost, aby zjišťoval dostupnost 
posuzovaných přípravků pro futuro. Ba právě naopak – § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb. stanoví 
Ústavu povinnost zjišťovat dostupnost pouze v rozhodných obdobích (čili do minulosti). 
 
Pomine-li odvolací orgán okolnost, že odvolatelem navržený postup pro zjišťování dostupnosti 
pro futuro je mimo rámec platných právních předpisů, je takový postup i velmi nepřesvědčivý. 
Např. k ukončení či přerušení dodávek přípravku na trhu dochází velmi často z výrobních 
důvodů, jež jsou na aktuálním stavu dostupnosti, rozhodování Ústavu či výších maximálních 
cen a výších a podmínkách úhrady zpravidla nezávislé. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování dostupnosti pro futuro tak nelze přisvědčit. 
 
125. 
Za účelem tohoto posouzení, odvolatel soudí, musí Ústav dostupnost plně hrazeného 
přípravku zjišťovat k okamžiku co nejbližšímu době, ve které má být přípravek dostupným, 
tedy k době po vydání svého rozhodnutí. Tímto okamžikem odvolatel rozumí okamžik vydání 
rozhodnutí. Zjištění dostupnosti léčivého přípravku či jiných skutečností k tomuto okamžiku 
v očích odvolatele nic nebrání. Rozhodná období podle vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
se pro zjišťování této dostupnosti dle názoru odvolatele nepoužijí, jejich účelem navíc není 



 

 

Str. 178 z 192 

 

bránit Ústavu v častějším zjišťování dostupnosti, resp. jejím zjištění ke dni vydání rozhodnutí, 
nýbrž naopak stanovit alespoň minimální frekvenci jejího zjišťování, potažmo minimální míru 
aktuálnosti těchto zjištění. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že zjistit dostupnost přípravku k datu vydání rozhodnutí je nemožné, 
a to z důvodu zpětného zpracovávání dat o obchodování přípravků v praxi. Navíc, pakliže by 
Ústav zjišťoval okolnosti dostupnosti posuzovaných přípravků až po uplynutí (nebo 
před začátkem) rozhodného období, porušil by tím § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb. – rozhodnutí 
založené na takovém právně nekonformním postupu by bylo nutné zrušit. Ústav je vázán 
zásadou zákonnosti a nemůže zjišťovat dostupnost posuzovaných přípravků, kdy se mu zlíbí. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování dostupnosti přípravků tak nelze přisvědčit. 
 
126. 
Odvolatel uvažuje, že rozhodná období představují výjimku z obecné zásady, že Ústav, stejně 
jako každý jiný správní orgán, zjišťuje skutkový stav ke dni svého rozhodnutí. Tato zásada se 
dle odvolatele uplatní ve všech případech, na které rozhodná období podle vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. nedopadají, včetně posuzování dostupnosti léčivých přípravků pro účely 
aplikace § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem k tomu, že zde odvolatel věcně netvrdí nic nového, co by již netvrdil výše, odkazuje 
odvolací orgán na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Ani další argumentaci odvolatele stran rozhodných období nelze přisvědčit. 
 
127. 
Odvolatel výše uvedené doplňuje s tím, že zákon o veřejném zdravotním pojištění ani správní 
řád sice okamžik, k němuž se skutkový stav zjišťuje, výslovně neupravují, jeho zjišťování právě 
ke dni rozhodnutí však dle odvolatele logicky vyplývá např. z § 96 odst. 2 správního řádu. 
Dle tohoto ustanovení se v přezkumném řízení posuzuje soulad rozhodnutí s právními 
předpisy podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho vydání. Přitom 
dle odvolatele pochopitelně platí, že přezkoumává-li se rozhodnutí podle skutkových okolností 
existujících v době jeho vydání, tak i toto rozhodnutí musí z logiky věci vycházet právě z těchto 
okolností, nikoli z okolností existujících v okamžiku zahájení řízení či jindy v minulosti. 
 
V podobném duchu pak odvolatel poukazuje na § 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního 
řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“), podle něhož 
soud vychází při přezkumu rozhodnutí správního orgánu ze skutkového a právního stavu, 
jenž tu byl v době rozhodování správního orgánu. Odvolatel upozorňuje, že kdyby správní 
orgán skutkový stav k tomuto okamžiku nezjišťoval, musel by jej zjistit až soud, který by pak 



 

 

Str. 179 z 192 

 

v řadě případů rozhodnutí správního orgánu musel zrušit jen proto, že by nezohledňovalo 
skutkové okolnosti, jež nastaly v průběhu správního řízení. 
 
Odvolatel dále doplňuje, že zásadu, že správní orgán rozhoduje na základě skutkového stavu 
panujícího v době vydání jeho rozhodnutí, a že proto správní orgán musí rozhodné skutečnosti 
zjistit k tomuto okamžiku, konstantně postuluje též Nejvyšší správní soud. V tomto směru 
odvolatel odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 24/2011-79 ze dne 
7. 4. 2011, z něhož cituje: 
 
„Na rozdíl od občanského soudního řádu (§ 154 odst. 1) a soudního řádu správního (§ 75 
odst. 1) neobsahuje správní řád konkrétní ustanovení, jež by zakotvovala zásadu, 
že pro rozhodování správního orgánu je rozhodující skutkový a právní stav v době vydání 
rozhodnutí. Lze však souhlasit s názorem, že zásada vyplývá implicitně ze správního řádu, 
a to ostatně již jen s přihlédnutím k jiným ustanoveními správního řádu, jako je § 96 odst. 2, 
§ 90 odst. 4 nebo § 82 odst. 4.  
 
(…) 
 
Rozhodování správního orgánu podle skutkového stavu v době vydání rozhodnutí tedy 
vyplývá přímo z povahy správního řízení, které směřuje k vydání konstitutivního správního 
rozhodnutí (viz rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008, čj. 1 As 68/2008 - 126, zejména body 36 
a 37). Teprve právní mocí takového rozhodnutí vzniká, mění se či zaniká právo a povinnost. 
Tento postup je brán jako samozřejmý a zavedený v historii správního řízení (např. již 
rozhodnutí prvorepublikového NSS ze dne 20. 10. 1925, sp. zn. 8179/25, Boh. A. č. 5975/26). 
I to mohlo být důvodem, proč zákonodárce nepovažoval za nutné speciálně toto pravidlo 
kodifikovat do konkrétních ustanovení, na rozdíl od řízení přezkumného. V přezkumném řízení 
podle správního řádu se posuzuje soulad s právními předpisy podle právního stavu 
a skutkových okolností v době jeho vydání. I když tedy není výslovně stejný princip zmíněn 
v ustanoveních upravujících postup správního orgánu na prvním stupni, není důvod 
se domnívat, že zákonodárce měl v úmyslu uplatňovat tento princip pouze v přezkumném 
řízení. Takový postup by jistě byl naprosto absurdní. Nutil by totiž správní orgán v prvním 
stupni vydat rozhodnutí, o kterém by ovšem všichni jeho aktéři věděli, že bude zrušeno v řízení 
odvolacím nebo v jiném řízení.“  
 
Podobně je pak dle odvolatele možné v obecné rovině aplikovat závěry obsažené v rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 23/2006-98 ze dne 25. 9. 2008, neboť zjišťování podoby 
územně plánovací dokumentace v územním řízení není ničím jiným než zjišťováním 
skutkového stavu ve správním řízení, stejně jako je jím zjišťování existence podobných 
léčivých přípravků, výše jejich úhrady a jejich podmínek. 
 
Odvolatel se na základě výše uvedeného dobírá závěru, že také Ústav, jakož i v odvolacím 
řízení ministerstvo, musí všechny rozhodné skutkové okolnosti zjistit ke dni vydání rozhodnutí. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Rozhodné období pro zjišťování dostupnosti posuzovaných přípravků je dáno § 13 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. (ustanovení je přitom ve stejné části vyhlášky jako § 17, který upřesňuje 
postup dle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.), jenž je speciálním ustanovením upravujícím 
postup zjišťování dostupnosti posuzovaných přípravků. Zvláštní úpravu rozhodných období je 
zde tedy nutno upřednostnit před obecným právním principem rozhodování správních orgánů 
dle stavu panujícího k okamžiku vydání správního rozhodnutí. Krom toho, zjišťovat dostupnost 
přípravků k datu vydání správního rozhodnutí není ani prakticky možné – na tom nemění nic 
ani ustanovení správního řádu či soudního řádu správního, ani odkazovaná judikatura. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování skutkového stavu tak nelze přisvědčit. 
 
128. 
Také při posuzování souladu základní úhrady s právem na ochranu zdraví podle Listiny je 
tudíž Ústav, dle úsudku odvolatele, povinen vycházet ze skutečné dostupnosti léčivých 
přípravků ke dni vydání svého rozhodnutí, nikoli v rozhodném či jiném období. 
 
Odvolatel se v návaznosti na uvedené domnívá, že pakliže Ústav zjistí, že jím vybraný plně 
hrazený léčivý přípravek dostupný není a nezjistí ani žádné skutečnosti, z nichž jednoznačně 
vyplývá, že ihned po vydání rozhodnutí, resp. po nabytí jeho předběžné vykonatelnosti 
dostupný bude, musí Ústav vybrat jiný, skutečně dostupný léčivý přípravek a základní úhradu 
upravit tak, aby byl tento přípravek po vydání rozhodnutí plně hrazen. Dle názoru odvolatele 
přitom není rozhodné, že v takovém případě nebude plně hrazen léčivý přípravek jen jeden, 
avšak bude jich více – nejméně nákladný léčivý přípravek, který ovšem není dostupný a není 
zde jistota, že bude dostupný po předběžné vykonatelnosti rozhodnutí Ústavu, a nákladnější 
léčivý přípravek, jenž dostupný je. Tento výklad v očích odvolatele plně odpovídá § 15 odst. 5 
a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., jež nepožadují právě jeden plně hrazený přípravek, 
nýbrž nejméně jeden. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Pro zjišťování dostupnosti jsou zde právně závazná rozhodná období dle vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., navíc zjišťovat dostupnost k datu vydání správního rozhodnutí ani nelze. 
Plně hrazených zástupců může být ve stejné skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
vskutku zajištěno vícero – k tomu ostatně došlo i v předmětném správním řízení. 
 
Argumentaci odvolatele stran dostupnosti plně hrazených zástupců tak nelze 
přisvědčit. 
 
129. 
Uvedené pak dle názoru odvolatele koresponduje též s judikaturou Ústavního soudu 
a správních soudů ohledně dalšího kritéria pro určení, zda v konkrétním případě postačí jeden 
plně hrazený léčivý přípravek, nebo jich musí být více. Tímto kritériem je dle odvolatele 
homogennost skupin podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., resp. terapeutická 
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zaměnitelnost do nich náležejících léčivých přípravků. Odvolatel podotýká, že na související 
judikaturu odkazuje i samotný Ústav, avšak z pohledu odvolatele zcela nesprávně. 
 
Odvolatel poznamenává, že v řízení netvrdil, že plná úhrada přípravku OLANZAPIN SANDOZ 
nestačí ke splnění požadavků § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. z toho 
důvodu, že skupina č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. není homogenní ve smyslu např. rozsudku Městského soudu v Praze 
č. j. 9 Ad 2/2011-182 ze dne 27. 6. 2018. Odvolatel s podporou výše citovaného nálezu 
Ústavního soudu dle svých slov upozorňoval, že plně hrazený léčivý přípravek ve smyslu 
těchto ustanovení musí být dostupný – pokud není, je nutné skrze úpravu základní úhrady 
takový dostupný plně hrazený přípravek zajistit. 
 
Odvolateli proto není zřejmé, z jakého důvodu Ústav odmítnutí aplikace těchto ustanovení 
s odkazem na plnou úhradu léčivého přípravku OLANZAPIN SANDOZ obhajuje tvrzením, 
že skupina č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. je homogenní. Odvolatel upozorňuje, že nikdo v řízení nikdy nenamítal, že plná 
úhrada přípravku OLANZAPIN SANDOZ k vyloučení aplikace § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. a k nenavýšení základní úhrady referenční skupiny č. 84/2 nepostačuje 
z toho důvodu, že tato skupina homogenní není. Důvod je jiný, a sice nedostupnost tohoto 
přípravku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav se k dostupnosti plně hrazeného přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG vyjádřil 
na několika stranách napadeného rozhodnutí.  
 
Kupříkladu na stranách 101 a 102 Ústav uvedl, že „Rozhodným obdobím pro posuzování 
dostupnosti je dle ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. kalendářní čtvrtletí 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení, v případě 
předmětného správního řízení tedy 2. čtvrtletí 2019. Během tohoto období přípravek 
OLANZAPIN SANDOZ dosáhl podíl na celkovém objemu prodeje na trhu v ČR 3,1 %, přičemž 
držitel rozhodnutí o registraci neohlásil ukončení dodávek. Držitel rozhodnutí o registraci 
ohlásil pouze přerušení dodávek, přičemž přerušení je ze své podstaty dočasný stav, 
tzn., že přípravek může být opět kdykoliv uveden na český trh a krátkodobé přerušení dodávek 
léčivého přípravku se nemusí na trhu vůbec projevit (dle informací z hlášení držitelů dojde 
k obnovení dodávek v 21. týdnu roku 2020)“. 
 
Odvolací orgán uvedenou argumentaci Ústavu považuje za správnou, trefnou a konformní 
s platnými právními předpisy. 
 
Např. na str. 127 napadeného rozhodnutí Ústav v souvislosti s přípravkem OLANZAPIN 
SANDOZ 10 MG prohlásil, že „Ústav upravil úhradu podle ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. pouze do výše ceny za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou za 
ODTD v České republice“. I zde tedy Ústav přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG zcela 



 

 

Str. 182 z 192 

 

zřetelně označil za dostupný, přičemž jeho dostupnost (v příslušném rozhodném období) byla 
též doložena ve spise. 
 
Zcela obdobně pak Ústav hovořil na straně 137 i o přípravku QUETIAPIN MYLAN 100MG, 
když zde v rámci postupu stanovení DZÚ uvedl, že „Ústav upravil úhradu podle ustanovení 
§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. pouze do výše ceny za ODTD dostupného přípravku 
s nejnižší cenou za ODTD v České republice“. I tento plně hrazený přípravek tak Ústav 
zřetelně označil za dostupný, přičemž i jeho dostupnost (v příslušném rozhodném období) byla 
ve spise doložena. 
 
Argumentaci odvolatele, jíž Ústavu vytýká absenci vypořádání s otázkou dostupnosti 
plně hrazených zástupců ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., tak nelze 
přisvědčit. 
 
130. 
Odvolatel nadto doplňuje, že ani závěr Ústavu o homogenitě skupiny není správný, avšak 
v tomto případě není dle odvolatele nehomogennost skupiny sama o sobě důvodem 
pro zajištění plné úhrady dalšího léčivého přípravku zvýšením základní úhrady referenční 
skupiny č. 84/2, nýbrž pro stanovení zvýšené úhrady a aplikaci § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. při jejím určení. Odvolatel znovu opakuje, že důvod pro zajištění plné 
úhrady dalšího léčivého přípravku vedle přípravku OLANZAPIN SANDOZ a zvýšení úhrady 
referenční skupiny č. 84/2 spatřuje v nedostupnosti tohoto přípravku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V předmětném správním řízení byly zajištěny minimálně dva plně hrazené přípravky, jejichž 
dostupnost byla Ústavem náležitě prokázána. 
 
Je pravdou, že skupina pacientů, pro kterou jsou předmětné přípravky hrazeny v úrovni 
základní úhrady, je jiná než skupiny pacientů, pro kterou jsou předmětné přípravky hrazeny 
v úrovni DZÚ. Obě tyto skupiny však mají v důsledku napadeného rozhodnutí zajištěného plně 
hrazeného zástupce, s náležitě ověřenou dostupností. Pro pacienty, pro které jsou předmětné 
přípravky hrazeny v úrovni základní úhrady, je to přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG. 
Pro pacienty, pro které jsou předmětné přípravky hrazeny v úrovni DZÚ, je to přípravek 
QUETIAPIN MYLAN 100MG. 
 
Argumentace odvolatele stran nehomogennosti skupiny tak neznačí žádné vady 
v postupu Ústavu, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit 
Ústavu k novému projednání. 
 
131. 
Odvolatel shrnuje, že Ústav nezajištěním plné úhrady dalšího, skutečně dostupného přípravku 
vedle přípravku OLANZAPIN SANDOZ porušil zákonný požadavek na alespoň jeden plně 
hrazený dostupný léčivý přípravek ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neshledal v postupu Ústavu při řešení otázky zajištění plně hrazených 
zástupců ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. žádná pochybení, pro která 
by bylo třeba napadené rozhodnutí zrušit. 
 
132. 
Odvolatel má dále za to, že Ústav závažně pochybil rovněž při stanovení další zvýšené úhrady 
léčivým přípravkům s obsahem léčivé látky quetiapin v neretardované lékové formě o síle 
do 100 mg pro léčbu pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby 
Parkinsonovy nemoci. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neshledal v postupu Ústavu při stanovení DZÚ žádná pochybení, pro která by 
bylo nutno příslušnou část napadeného rozhodnutí rušit. 
 
Argumentaci odvolatele stran pochybení při stanovování DZÚ tak nelze přisvědčit. 
 
133. 
Dále odvolatel namítá pochybení Ústavu stran zvýšení DZÚ ve veřejném zájmu. 
 
Odvolatel v tomto duchu opět připomíná, že Ústav byl povinen posoudit, zda je léčivý přípravek 
QUETIAPIN MYLAN dostupný v České republice. Kdyby tak Ústav učinil, zjistil by dle 
odvolatele, že dodávky tohoto přípravku do České republiky jsou často přerušovány 
z výrobních důvodů. Odvolatel dodává, že jen v roce 2020 došlo k přerušení dodávek již 
dvakrát a spíše jen náhodou nebyly přerušeny i v den vydání napadeného rozhodnutí. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze dle odvolatele ve veřejném zájmu na zajištění 
dostupnosti hrazených služeb, konkrétně léčivých přípravků s obsahem léčivé látky quetiapin 
v neretardované lékové formě o síle do 100 mg včetně, zvýšit zvýšenou (základní) úhradu jen 
na úroveň ceny přípravku QUETIAPIN MYLAN v České republice. Podle názoru odvolatele 
nelze předpokládat, že v budoucnu nedojde k dalším přerušením dodávek, 
a to i s přihlédnutím k aktuální situaci (nejen) na trhu s léčivými přípravky. 
 
Odvolatel poznamenává, že Ústav v napadeném rozhodnutí argumentuje tvrzením, že je 
přípravek QUETIAPIN MYLAN dostupný ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., tedy v tímto ustanovením požadovaném množství a v posledním rozhodném 
období podle § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Jak ovšem odvolatel podrobně rozvedl výše, 
posuzování dostupnosti při aplikaci § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. není vyžadováno 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., a neřídí se tak pravidly tohoto ustanovení. 
Odvolatel za rozhodnou skutečnost, již musí Ústav zjistit, pokládá budoucí dostupnost léčivého 
přípravku, na úroveň jehož ceny je základní úhrada podle § 16 odst. 2 vyhlášky 
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č. 376/2011 Sb. zvyšována, a to zejména na základě jeho dostupnosti v době rozhodnutí. 
Případná dostupnost přípravku v minulosti, ať již v rozhodném období podle § 13 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. či jindy, může o budoucí dostupnosti z pohledu odvolatele těžko vypovídat. 
 
Uvedené platí dle odvolatele tím spíše u přípravku QUETIAPIN MYLAN, jehož dodávky 
do České republiky jsou opakovaně přerušovány, zjevně proto, že jeho výrobce dává přednost 
uspokojení poptávky po přípravku v jiných zemích. Ústav argumentuje dostupností přípravku 
ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. ve druhém čtvrtletí 2019, tedy před 
takřka celým rokem a před opakovaným přerušením dodávek přípravku do České republiky. 
Odvolateli není jasné, co může takový údaj vypovídat o dostupnosti přípravku v dostatečném 
množství po vydání napadeného rozhodnutí, nadto za současné situace, tedy během 
pandemie onemocnění COVID-19 a rozsáhlých opatřeních přijímaných v rámci boje s ní, resp. 
proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Odvolatel na svou rétorickou figuru odpovídá, že takový 
údaj samozřejmě nemůže vypovídat nic. 
 
Odvolatel usuzuje, že Ústav zvýšenou (základní) úhradu léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky quetiapin v neretardované formě o síle do 100 mg včetně určil na základě ceny výrobce 
léčivého přípravku, jehož dostupnost v České republice nelze v budoucnu s dostatečnou 
jistotou očekávat, pročež Ústav postupoval v rozporu s veřejným zájmem, potažmo se 
zákonem. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Tato argumentace odvolatele se velmi podobá jeho výše uplatněné argumentaci ve vztahu 
k přípravku OLANZAPIN SANDOZ 10 MG. Vzhledem k tomu, že ministerstvem shora (někdy 
i několikráte) uvedená argumentace plně vyhovuje i situaci přípravku QUETIAPIN 
MYLAN  100MG v předmětném správním řízení, odvolací orgán zde pouze odkazuje na již 
výše uvedené vypořádání. 
 
Argumentaci odvolatele stran zvyšování DZÚ ve veřejném zájmu tak nelze přisvědčit. 
 
134. 
Dále odvolatel rozvádí svoji námitku stran porušení práva na ochranu zdraví a bezplatnou 
zdravotní péči. 
 
Odvolatel připomíná, že podle § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. je Ústav 
povinen zajistit nejméně jeden plně hrazený přípravek v každé skupině přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky quetiapin v neretardované formě 
do síly 100 mg přitom spadají do skupiny č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví 
antagonisté. Přesto však Ústav odmítl odkazovaná ustanovení použít, a to s tím, že je 
zajištěna plná úhrada léčivého přípravku OLANZAPIN SANDOZ. Odvolatel je přesvědčen, že 
je tento přípravek při stanovení další zvýšené úhrady léčivým přípravkům s obsahem léčivé 
látky quetiapin do síly 100 mg včetně irelevantní, a to hned z několika důvodů. V tomto duchu 
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odvolatel stojí za názorem, že základní úhrada musí být upravena tak, aby byl plně hrazen jiný 
léčivý přípravek, resp. jiné léčivé přípravky. 
 
Odvolatel znovu zdůrazňuje, že zmíněná ustanovení pojednávají o „alespoň jednom“, nikoli 
právě o jednom plně hrazeném přípravku ve skupině podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
Při výkladu ustanovení je proto nutné určit, zda, resp. kdy postačí právě jeden plně hrazený 
přípravek v příslušné skupině, a kdy musí být naopak plně hrazených přípravků více. 
 
Pro zodpovězení této otázky má odvolatel za zásadní skutečnost, že uvedená ustanovení 
provádějí právo na ochranu zdraví zaručené čl. 31 Listiny. Tohoto práva se sice ve smyslu 
čl. 41 odst. 1 Listiny lze domáhat jen v mezích prováděcích zákonů, ty však v souladu s čl. 4 
odst. 4 Listiny musejí platit stejně pro všechny případy a nesmějí stanovit podmínky bezplatné 
zdravotní péče, které by odporovaly podstatě a smyslu práva na ochranu zdraví. Zároveň 
odvolatel soudí, že podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byla bezplatná zdravotní péče 
na základě veřejného zdravotního pojištění zajištěna jen některým občanům (pojištěncům). 
Odvolatel má totiž za to, že s ohledem na čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny nelze činit rozdíly mezi 
pojištěnci podle jakýchkoli kritérií. 
 
Výše uvedené odvolatel interpretuje tak, že není přípustné někomu odepřít plně hrazené 
zdravotní služby jen proto, že trpí onemocněním A, nikoli onemocněním B, jehož léčba je 
(na rozdíl od léčby onemocnění A) plně hrazená. Tím by, z pohledu odvolatele, došlo 
k nepřípustné diskriminaci pacientů s onemocněním A. Podle názoru odvolatele má každý 
pojištěnec, k jehož léčbě lze použít léčivé přípravky náležející do skupiny léčivých látek podle 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., právo na zajištění plné úhrady alespoň jednoho léčivého 
přípravku. Toto právo mu přitom dle odvolatele nelze upřít jen proto, že je již plně hrazen jiný 
přípravek, který ovšem k léčbě tohoto pacienta nelze z nějakého důvodu použít, ať je již určen 
k léčbě jiného onemocnění, jiného stádia téhož onemocnění, k léčbě pacientů opačného 
pohlaví, jiného věku apod. 
 
Odvolatel je v souladu s uvedeným přesvědčen, že každá skupina pojištěnců, k jejichž léčbě 
lze použít nějaké léčivé přípravky náležející do skupiny léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. – ať je tato skupina definována onemocněním, jeho stadiem, pohlavím, věkem 
či jiným kritériem – musí mít zajištěnu plně hrazenou léčbu alespoň jedním z těchto přípravků. 
Právě to odvolatel pokládá za zásadní pro zodpovězení otázky, kolik plně hrazených léčivých 
přípravků musí Ústav v konkrétní skupině podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zajistit. 
Odpověď dle odvolatele zní, že jich musí být tolik, aby byl zajištěn nejméně jeden plně hrazený 
přípravek pro každou z těchto skupin pacientů. 
 
Výše uvedené odvolatel shrnuje slovy, že počet obligatorních plně hrazených léčivých 
přípravků záleží na vlastnostech léčivých látek zařazených do skupiny podle přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., resp. na terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků tyto látky 
obsahujících. Je-li skupina homogenní, tedy zahrnuje-li jen léčivé látky (léčivé přípravky) 
vzájemně terapeuticky zaměnitelné, postačí plná úhrada jednoho z nich. Je-li však skupina 
nehomogenní, tedy zahrnuje-li léčivé přípravky, jež (všechny) vzájemně terapeuticky 
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zaměnitelné nejsou, musí být plně hrazen vždy jeden z těch, které spolu (nikoli však 
s ostatními) zaměnitelné jsou. 
 
Uvedený závěr dle odvolatele potvrzuje již výše zmíněná judikatura (zmiňovaná rovněž 
Ústavem, z pohledu odvolatele však nesprávně). Odvolatel připomíná, že Ústav cituje 
rozsudek Městského soudu v Praze, za zásadní však odvolatel pokládá nález Ústavního 
soudu sp. zn. III. ÚS 2332/16 ze dne 17. 4. 2018, jenž je, odvolatel připomíná, v souladu 
s čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) závazný pro všechny orgány 
a osoby, tedy i pro Ústav. Odvolatel z nálezu Ústavního soudu cituje body 44 až 47: 
 
„44. Naplnění práva na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě 
veřejného pojištění podle čl. 31 věty druhé Listiny předpokládá, že úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění se bude vztahovat nejen na jednotlivé výkony poskytovatele 
zdravotnických služeb, nýbrž i na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, jež jsou 
potřebné k dosažení žádoucího léčebného účinku (nález ze dne 30. 5. 2017 
sp. zn. Pl. ÚS 3/15, bod 137). 
 
45. V posuzovaném případě došlo k situaci, kdy určitý léčivý přípravek nebude plně hrazen 
z důvodu, že ze systému veřejného zdravotního pojištění je již hrazen jiný léčivý přípravek, 
který slouží k léčbě jiných onemocnění, a je určen jiné skupině pacientů. (…) 
 
46. Při zohlednění výše uvedených premis dovozených judikaturou Ústavního soudu, 
a při posouzení skutkového stavu v nyní řešené věci, Ústavní soud uzavírá, že nelze jako 
ústavně konformní akceptovat takový rozsudek správních soudů ve formě výkladu 
tzv. podústavního práva, ze kterého plyne připuštění možnosti, že bude existovat široká 
(v podstatě přesně vymezená) skupina pacientů trpící onemocněním karcinomu prostaty, 
které není zajištěna alespoň jedna varianta bezplatného poskytnutí zdravotní péče 
podle čl. 31 Listiny. Postup správních orgánů a obecných soudů byl toliko formalistický, když 
konstatovaly, že ‚pokud je ve skupině léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, alespoň jeden léčivý přípravek plně hrazený ze zdravotního pojištění, 
není možné postupovat při stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění podle § 39c 
odst. 5 tohoto zákona‘, namísto toho, aby zkoumaly skutečný smysl předmětných 
ustanovení, kterým je – v souladu s čl. 31 Listiny – zajištění bezplatné zdravotní péče 
pro okruh pacientů trpící typově stejným onemocněním, ale – aniž se současně zabývaly 
opodstatněností tvrzení stěžovatelky, že jiný prostředek neexistuje.  
 
47. Ústavnímu soudu nezbývá, než shledat, že výklad zákona, který umožňuje dojít 
k závěru, že určitý léčivý přípravek nemá být plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
(v řešeném případě léčivý přípravek proti karcinomu prostaty) pouze z důvodu, že již existuje 
plně hrazený léčivý přípravek, který slouží k léčbě zcela jiné nemoci (v řešeném případě 
léčivý přípravek proti karcinomu prsu) jiné omezené a vymezené skupiny pacientů a který 
objektivně nemůže být užíván jinými pacienty, než právě pacienty trpící předmětnou nemocí 
(není tedy léčivým přípravkem terapeuticky zaměnitelným), zasahuje do samotné podstaty 
a smyslu ústavně zaručeného základního práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny. 
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Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být plně hrazen nejméně jeden léčivý 
přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně konformně interpretovat tak, že musí 
být zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, takže 
přitom nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi různými skupinami pacientů. 
Jiný postup je v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny.“ (všechna zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel citovanou pasáž nálezu Ústavního soudu vykládá se závěrem, že nejsou-li všechny 
léčivé přípravky náležející do jedné skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. vzájemně 
terapeuticky zaměnitelné, musí být plně hrazen alespoň jeden přípravek z každé její 
„podskupiny“ vzájemně zaměnitelných přípravků, jež nejsou zaměnitelné s již plně hrazeným 
přípravkem. Jinými slovy, odvolatel tvrdí, že musí být plně hrazen každý léčivý přípravek, 
který není terapeuticky zaměnitelný s již plně hrazeným přípravkem. 
 
Odvolatel je toho názoru, že nehomogenní skupinou je v tomto smyslu rovněž skupina č. 153 – 
antipsychotika – multireceptoroví antagonisté, a dokonce i samotná referenční skupina č. 84/2. 
Toto platí z pohledu odvolatele bez ohledu na okolnost, že všechny přípravky zařazené 
do skupiny jsou určeny k léčbě schizofrenie, jejíž udržovací léčba je v projednávané věci 
referenční indikací. Odvolatel totiž tvrdí, že všechny léčivé přípravky této referenční skupiny, 
tím méně pak skupiny č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté podle přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., nejsou plně terapeuticky zaměnitelné s léčivými přípravky s obsahem 
léčivé látky quetiapin užívanými taktéž k léčbě psychotických komplikací dopaminergní léčby 
Parkinsonovy nemoci, byť jde o off-label indikaci. 
 
Odvolatel doplňuje, že ostatně ani všechny léčivé přípravky s léčivou látkou quetiapin nejsou 
v tomto smyslu plně zaměnitelné, neboť pouze přípravky s neretardovanou lékovou formou 
a silou do 100 mg mají být při léčbě psychotických komplikací dopaminergní léčby 
Parkinsonovy nemoci hrazeny z veřejného zdravotního pojištění další zvýšenou úhradou. 
Odvolatel usuzuje, že vzhledem k tomu, že smyslem § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. je 
zajistit výkon práva na bezplatnou zdravotní péči, musí být při posuzování léčivých přípravků 
pro určení „homogennosti“ skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. srovnávány nejen 
jejich terapeutické indikace podle SPC, resp. v praxi jimi léčené off-label indikace, nýbrž 
i podmínky jejich úhrady. 
 
Vzhledem k uvedenému odvolatel zastává názor, že léčivé přípravky s obsahem léčivé látky 
quetiapin s neretardovanou formou o síle do 100 mg včetně tvoří samostatnou „podskupinu“ 
ve smyslu judikatury Ústavního soudu, ve které musí být zajištěna plná úhrada alespoň 
jednoho léčivého přípravku. 
 
Takový přípravek pak musí být, dle odvolatele, s ohledem na citovanou judikaturu Ústavního 
soudu, skutečně dostupný v České republice, a to ke dni rozhodnutí, bez ohledu na rozhodná 
období ve smyslu vyhlášky č. 376/2011 Sb. Odvolatel znovu zdůrazňuje, že léčivý přípravek 
OLANZAPIN SANDOZ neobsahuje léčivou látku quetiapin, natožpak s neretardovanou 
lékovou formou o síle do 100 mg, a do skupiny léčivých přípravků splňujících tato kritéria, v níž 
musí být alespoň jeden přípravek plně hrazen, vůbec nenáleží. Zároveň dle odvolatele není 
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na trhu v České republice dostupný. Každý z těchto dvou samostatných důvodů dle odvolatele 
plně postačuje k diskvalifikaci přípravku OLANZAPIN SANDOZ coby plně hrazeného léčivého 
přípravku pro účely stanovení úhrady přípravků s obsahem léčivé látky quetiapin 
s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Co se týče související argumentace Ústavu, odvolatel poznamenává, že Ústav v napadeném 
rozhodnutí připouští, že léčivé přípravky s obsahem léčivé látky quetiapin s neretardovanou 
lékovou formou o síle do 100 mg včetně nejsou zcela (v rozsahu všech indikací) terapeuticky 
zaměnitelné s ostatními léčivými přípravky referenční skupiny č. 84/2. Dle odvolatele tím Ústav 
uznává, že nejen skupina č. 153 – antipsychotika – multireceptoroví antagonisté podle přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., nýbrž i referenční skupina č. 84/2 není homogenní. Odvolatel 
přitom upozorňuje, že na jiném místě – ve snaze zpochybnit požadavek na posuzování 
skutečné dostupnosti léčivého přípravku – Ústav mimoběžně a nesprávně argumentuje, 
že skupina č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. homogenní je. 
 
Především však odvolatel odmítá tvrzení, že aplikace § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
při stanovení zvýšené (základní) úhrady pro léčivé přípravky s obsahem léčivé látky quetiapin 
s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg včetně je vyloučena s ohledem na další 
léčivé přípravky (kromě OLANZAPIN SANDOZ), a to QUETIAPIN MYLAN 
a MADOPAR 200MG/50MG TBL NOB 100, kód Ústavu 0015050 (dále jen „MADOPAR“). 
 
Přípravek QUETIAPIN MYLAN, slovy odvolatele, nezasluhuje dlouhý komentář – stejně jako 
OLANZAPIN SANDOZ jej totiž podle odvolatele pro účely aplikace § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. (stejně jako § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) nelze pokládat za dostupný. 
Odvolatel pro úplnost připomíná svůj úsudek, že požadavek dostupnosti v tomto případě 
nestanoví § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., takže dostupnost nelze posuzovat 
podle tohoto ustanovení, a ani v rozhodných obdobích podle vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
Odvolatel má nadále za to, že účel § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. vyžaduje, 
aby byl léčivý přípravek dostupný v takovém množství, aby z jeho dostupnosti bylo možné 
dovozovat, že bude v dostatečném množství dostupný v době po vydání rozhodnutí. 
 
I zde se pak podle odvolatele uplatní námitky, jež odvolatel uváděl výše stran posuzování 
dostupnosti léčivých přípravků při aplikaci § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Také při aplikaci 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. totiž Ústav musí dle odvolatele dbát, s ohledem na § 2 
odst. 4 správního řádu, toho, aby základní úhrada byla stanovena v souladu s veřejným 
zájmem, tedy zejména zájmem na dostupnosti hrazených zdravotních služeb. Odvolatel je 
přesvědčen, že léčivý přípravek QUETIAPIN MYLAN, jehož dodávky do České republiky jsou 
opakovaně přerušovány, v tomto smyslu dostupný není. 
 
Za relevantní pak odvolatel nepovažuje ani léčivý přípravek MADOPAR. Tento přípravek 
dle odvolatele obsahuje léčivou látku levodopa/inhibitor dekarboxylázy, tudíž nenáleží ani 
do referenční skupiny č. 84/2, ani do skupiny č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Ve 
skutečnosti přípravek MADOPAR náleží do skupiny č. 146 – dopaminergní antiparkinsonika 
ze skupiny levodopy a jiných derivátů a není zařazen do žádné referenční skupiny. Odvolatel 
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proto v duchu uvedeného usuzuje, že v projednávaném případě, tedy v hloubkové revizi 
systému úhrad referenční skupiny č. 84/2, jejíž léčivé látky jsou zařazeny do skupiny č. 153 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., nelze k přípravku MADOPAR přihlížet. 
 
Nad rámec výše uvedeného pak odvolatel konstatuje, že z SPC přípravku MADOPAR navíc 
vyplývá, že přípravek MADOPAR při léčbě Parkinsonovy choroby není terapeuticky 
zaměnitelný s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky quetiapin s neretardovanou lékovou 
formou o síle 100 mg včetně. Přípravkům quetiapin s neretardovanou lékovou formou o síle 
100 mg včetně Ústav podle odvolatele stanovil zvýšenou úhradu při léčbě dospělých pacientů 
s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci. Naopak léčivý 
přípravek MADOPAR je podle SPC (podmínky úhrady stanoveny nemá) indikován k léčbě 
(zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy nemoci, sekundárního 
parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích (např. po otravě oxidem uhelnatým) 
a dále u parkinsonismu v důsledku mozkové aterosklerózy. 
 
V tomto světle dospívá odvolatel k závěru, že i kdyby léčivé přípravky s obsahem léčivé látky 
quetiapin s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg včetně a přípravek MADOPAR 
náležely do jedné skupiny dle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (jakož i referenční skupiny), 
musel by Ústav přesto základní úhradu skupiny upravit tak, aby zajišťovala plnou úhradu jak 
léčivého přípravku MADOPAR, tak nejméně jednoho léčivého přípravku s obsahem léčivé 
látky quetiapin s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg včetně. 
 
Se zřetelem k uvedenému odvolatel uzavírá, že skrze existenci plné úhrady léčivých přípravků 
OLANZAPIN SANDOZ, QUETIAPIN MYLAN a MADOPAR nebude zajištěna plná úhrada 
nejméně jednoho skutečně dostupného léčivého přípravku s obsahem léčivé látky quetiapin 
s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg včetně, a tedy ani plná úhrada alespoň 
jednoho přípravku skupiny č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve smyslu judikatury 
Ústavního soudu. K plné úhradě těchto přípravků nelze dle názoru odvolatele v rámci 
stanovení další zvýšené úhrady léčivým přípravkům s obsahem léčivé látky quetiapin 
s neretardovanou lékovou formou o síle do 100 mg včetně podle § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. přihlížet. Postup Ústavu při stanovení této zvýšené úhrady shledává odvolatel 
nezákonným. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že skupina pacientů, pro kterou jsou předmětné přípravky hrazeny 
v úrovni základní úhrady, je vskutku jiná než skupina pacientů, pro kterou jsou hrazeny v úrovni 
DZÚ. Obě tyto skupiny však mají z napadeného rozhodnutí zajištěného alespoň jednoho plně 
hrazeného zástupce s náležitě ověřenou dostupností (dle § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb.). 
Pro pacienty, pro které jsou předmětné přípravky hrazeny v úrovni základní úhrady, je to plně 
hrazený přípravek OLANZAPIN SANDOZ 10 MG. Pro pacienty, pro které jsou předmětné 
přípravky hrazeny v úrovni DZÚ, je to plně hrazený přípravek QUETIAPIN MYLAN 100MG. 
Odvolací orgán neshledal, že by zde figurovala široká skupina pacientů s typově shodným 
onemocněním, pro kterou by nebyl k dispozici žádný plně hrazený přípravek. 
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Ve světle těchto faktů nemůže obstát žádný z výše uvedených argumentů odvolatele. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezajištění potřebného počtu plně hrazených zástupců 
ve skupině č. 153 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán s přihlédnutím k veškeré výše uvedené argumentaci 
odvolatele neshledal v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí žádné podstatné vady, 
pro které by bylo třeba napadené rozhodnutí rušit, shledává odvolací orgán námitky odvolatele 
nedůvodnými a odvolání zamítá. 
 

IV.  
 
Odvolací orgán uvádí k výroku č. I tohoto rozhodnutí následující. 
 
V průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu zrušena výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění následujícím předmětným přípravkům: 
 

 AEDON 10 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH, 10MG POR TBL DIS 30, 
kód Ústavu 0184719, výrok č. 4 napadeného rozhodnutí,  

 AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH, 5MG POR TBL DIS 30, 
kód Ústavu 0184712, výrok č. 6 napadeného rozhodnutí,  

 DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 200MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0129469, 
výrok č. 8 napadeného rozhodnutí, 

 DERIN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 25MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0129439, 
výroky č. 10a) a 10b) napadeného rozhodnutí, 

 EGOLANZA, 15MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0148773, výrok č. 11 napadeného 
rozhodnutí, 

 EGOLANZA, 20MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0148774, výrok č. 12 napadeného 
rozhodnutí, 

 KETILEPT PROLONG, 300MG TBL PRO 60, kód Ústavu 0197768, výrok č. 23 
napadeného rozhodnutí, 

 KETILEPT PROLONG, 400MG TBL PRO 60, kód Ústavu 0197773, výrok č. 24 
napadeného rozhodnutí, 

 KVENTIAX PROLONG, 50MG TBL PRO 30, kód Ústavu 0214078, výrok č. 34 
napadeného rozhodnutí, 

 OLANZAPIN TEVA, 10MG POR TBL DIS 28, kód Ústavu 0029299, výrok č. 54 
napadeného rozhodnutí, 

 OLANZAPIN TEVA, 5MG POR TBL DIS 28, kód Ústavu 0029295, výrok č. 56 
napadeného rozhodnutí, 

 QUESTAX, 200MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0237631, výrok č. 67 napadeného 
rozhodnutí, 

 QUESTAX, 200MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0108698, výrok č. 67 napadeného 
rozhodnutí, 
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 QUESTAX, 25MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0237637, výroky č. 69a) a 69b) 
napadeného rozhodnutí, 

 QUESTAX, 25MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0108683, výroky č. 69a) a 69b) 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 200MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0230818, výrok č. 74 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 200MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0146043, výrok č. 74 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 200MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0230809, výrok č. 76 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 200MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0230810, výrok č. 76 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN 200 MG, 200MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0146033, výrok č. 76 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN 200 MG, 200MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0146034, výrok č. 76 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 25MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0230762, výroky č. 79a) a 79b) 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN, 25MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0230763, výroky č. 79a) a 79b) 
napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN 25 MG, 25MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0136325, výroky č. 79a) 
a 79b) napadeného rozhodnutí, 

 QUETIAPIN MYLAN 25 MG, 25MG TBL FLM 60, kód Ústavu 0136326, výroky č. 79a) 
a 79b) napadeného rozhodnutí, 

 STYGAPON, 10MG TBL FLM 56, kód Ústavu 0176646, výrok č. 97 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZALASTA 15 MG, 15MG TBL NOB 28, kód Ústavu 0029597, výrok č. 106 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZALASTA 15 MG, 15MG TBL NOB 56, kód Ústavu 0029599, výrok č. 107 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZALASTA 20 MG, 20MG TBL NOB 28, kód Ústavu 0029602, výrok č. 109 napadeného 
rozhodnutí, a 

 ZALASTA 20 MG, 20MG TBL NOB 56, kód Ústavu 0029604, výrok č. 110 napadeného 
rozhodnutí. 

 
V průběhu odvolacího řízení zanikla výše a podmínky úhrady ze zákona z důvodu zrušení 
či zániku registrace u následujících předmětných přípravků: 
 

 KVENTIAX, 150MG TBL FLM 30, kód Ústavu 0111831, výrok č. 26 napadeného 
rozhodnutí, 

 STYGAPON, 5MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0176635, výrok č. 100 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZOLEPTIL 25, 25MG TBL OBD 30, kód Ústavu 0219820, výrok č. 115 napadeného 
rozhodnutí, 
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 ZOLEPTIL 25, 25MG TBL OBD 30, kód Ústavu 0031869, výrok č. 115 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZOLEPTIL 50, 50MG TBL OBD 30, kód Ústavu 0219826, výrok č. 116 napadeného 
rozhodnutí, a 

 ZOLEPTIL 50, 50MG TBL OBD 30, kód Ústavu 0031875, výrok č. 116 napadeného 
rozhodnutí. 

 
Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky již nemají stanoveny výše a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán výrokem č. I 
tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto rozsahu 
zastavuje. 
 

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

P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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