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R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále také jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) jako příslušný 
správní orgán dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, ve správním řízení, jehož účastníkem jsou: 

 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 
se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále také jen „odvolatel") 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
se sídlem Jeremenkova 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 Slezská 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 
 
 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2021      

Č. j.: MZDR 24851/2021-3/OLZP 

*MZDRX01GZLMT* 

MZDRX01GZLMT 
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 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO: 47114304 
 
 Accent Medika OOD, 
se sídlem Mladost 4distr., bl 440A, A-16 1715 Sofia, Bulharsko, IČO: 101739657 
 
 Aqvitox Technology s.r.o., 
se sídlem K Lipanům 182, Benice, 103 00 Praha, IČO: 06501559 
 
 CANDE CZ s.r.o., 
se sídlem Skořepka 1058/8, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 05677564 
 
 easyMed s.r.o., 
se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha, IČO: 26684047 
 
 Fidia Pharma CZ s.r.o., 
se sídlem K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČO: 41196074 
 
 IBI-International spol. s.r.o., 
se sídlem Senovážné náměstí 1463/5, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 44847378 
 
 Medaprex, s.r.o., 
se sídlem Truhlářská 1518/27, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 07415320 
 
 PHARMAGEN CZ s.r.o., 
se sídlem Reinerova 1712/9, Řepy, 163 00 Praha, IČO: 24745120 
 
 STADA PHARMA CZ s.r.o., 
se sídlem Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO: 61063037 
 
 MTK Pharmaceuticals s.r.o., 
se sídlem Moskevská 524/47, Vršovice, 101 00 Praha, IČO: 02632756 
 
 Zafax Medical, s.r.o., 
se sídlem Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha, IČO: 01723081 
 
 Zentiva, k.s., 
se sídlem U kabelovny 130/22, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha, IČO: 49240030 
 
 Zimmer Czech, s.r.o., 
se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha, IČO: 25107976 
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rozhodlo o odvolání odvolatele proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále také jen 
„Ústav“) ze dne 24. března 2021, č. j. sukl88065/2021, sp. zn. sukls62013/2021 (dále také jen 
„napadené usnesení“) ve správním řízení o vytvoření skupiny zaměnitelných prostředků 
v úhradové skupině 11 – nekategorizované zdravotnické prostředky (dále také jen „úhradová 
skupina 11“) 

 

t a k t o: 

 

p o d l e  §  9 0  o d s t .  1  p í s m .  b )  s p r á v n í h o  ř á d u  s e  n a p a d e n é  
r o z h o d n u t í  r u š í  a  v ě c  s e  v r a c í  S t á t n í m u  ú s t a v u  p r o  k o n t r o l u  

l é č i v  k  n o v é m u  p r o j e d n á n í .  

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

I. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, 
IČ: 41197518 podala Ústavu dne 2. března 2021 návrh na vytvoření skupiny zaměnitelných 
prostředků elastoviskózní roztoky v rámci úhradové skupiny 11. 

Dne 24. března 2021 vydal Ústav usnesení sp. zn. sukls62013/2021, č. j. sukl88065/2021 
o zastavení řízení o vytvoření skupiny zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny 11. 
Usnesení bylo doručeno odvolateli uplynutím pětidenní lhůty podle § 39z zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„ZVZP“) dne 29. března 2021.  

 

II. 

 

Odvolatel podal prostřednictvím datové schránky Ústavu dne 13. dubna 2021 odvolání proti 
napadenému usnesení. Odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou. 

Odvolatel usnesení napadá z důvodu nesprávnosti a rozporu s právními předpisy a domáhá 
se zrušení napadeného usnesení a vrácení věci Ústavu k novému projednání, v němž bude 
posouzena faktická zaměnitelnost u navrhovaných zdravotnických prostředků. 
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III. 

 

Odvolatel proti napadenému rozhodnutí brojí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně: 

 

1. Odvolatel nesouhlasí s argumentací Ústavu, že by zřízením skupiny zaměnitelných 
prostředků v rámci úhradové skupiny 11 vznikl nový prvek, který by umožňoval úhradu 
nekategorizovaných zdravotnických prostředků (dále jen „nekategorizované ZP“) v jiné výši 
než 50 % nebo 100 %, což podle názoru Ústavu neumožňuje ZVZP, mj. též protože by šlo 
o zásah do kompetence ministerstva „stanovit úhradu 50 %“. Odvolatel se dále domnívá, 
že úprava uvedená v § 39u ZVZP neomezuje úhradové skupiny, pro které mohou zdravotní 
pojišťovny žádat vytvoření skupiny zaměnitelných prostředků, přičemž úhradová skupina 11 je 
na několika místech ZVZP výslovně za úhradovou skupinu označena (§ 39r odst. 5 písm. j), 
písm. k), odst. 7, odst. 8 písm. g) ZVZP). V případě zdravotnických prostředků v zásadě 
zaměnitelných dle funkčních vlastností a určeného účelu použití (tj. dle § 15 odst. 13 písm. b) 
ZVZP) ZVZP umožňuje zdravotním pojišťovnám realizovat úhradové mechanismy podle § 39v 
a násl., tj. uzavření dohody o nejvyšší ceně (dále také jen „DNC“) a cenovou soutěž.  Jako 
předpoklad k využití těchto nástrojů je ovšem nutné vytvořit skupinu zaměnitelných 
prostředků.  

K tomu odvolací orgán uvádí, že souhlasí s výkladem odvolatele ohledně úhradové skupiny 
11 jako plnohodnotné úhradové skupiny, v jejímž rámci lze zřídit skupinu zaměnitelných 
prostředků. ZVZP sice v § 15 odst. 13 písm. a) definuje úhradovou skupinu zdravotnických 
prostředků jako „skupinu zdravotnických prostředků označenou v kategorizačním stromě 
uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným číselným kódem“, v odvolatelem 
uvedených ustanoveních nicméně úhradovou skupinu 11 výslovně označuje za úhradovou 
skupinu. Odvolací orgán tato ustanovení vnímá jako speciální ustanovení, tzv. lex specialis, 
k základnímu pravidlu stanovenému v § 15 odst. 13 písm. a) ZVZP, přičemž vychází 
z legislativní praxe, kdy je zcela běžné, že zákon stanoví základní obecné pravidlo, nicméně 
pro speciální kvalifikované případy stanoví z tohoto pravidla odchylky, aniž by tím byla 
narušena platnost obecného či naopak speciálního pravidla. Tento postup je běžný jak napříč 
mezi různými zákony, tak ale i v rámci jednoho zákona, takto je například koncipována úprava 
závazkového práva podle části čtvrté zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Odvolací orgán dále souhlasí, že zdravotním pojišťovnám jsou svěřeny úhradové mechanismy 
podle § 39v a násl. ZVZP za účelem zajištění úspor ve veřejném zdravotním pojištění. Lze 
souhlasit s odvolatelem, že zmíněné úhradové mechanismy zdravotních pojišťoven 
nezasahují do pravomoci ministerstva vydávat a odvolávat souhlasy ministerstva předkládané 
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dle § 39r odst. 5 písm. j) ZVZP. Vydávání souhlasu ministerstva není správním rozhodnutím 
dle správního řádu, nejedná se tedy ani o pravomoc „stanovit úhradu 50 %“, jak se nesprávně 
uvádí v napadeném usnesení, ale jde o povinnou náležitost k ohlášení nekategorizovaného 
ZP v případě, kdy ohlašovatel žádá o úhradový limit ve výši 50 %, přičemž se podle názoru 
odvolacího orgánu jedná o vyjádření podle části čtvrté správního řádu. Úhrada následně 
vzniká až úspěšným ohlášením nekategorizovaného ZP u Ústavu v souladu se ZVZP. 

K otázce, zda lze nekategorizované ZP hradit i v jiné výši než 50 % nebo 100 % z jejich ceny, 
se odvolací orgán vyjadřuje podrobněji v bodu 3 a části IV tohoto odůvodnění. 

 

2. Odvolatel dále uvádí, že argumentace Ústavu v napadeném usnesení je nepřiměřeně 
restriktivní, když fakticky znemožňuje ovlivnit úhradu nekategorizovaných ZP po jejich 
ohlášení do úhrad, a to včetně situace, kdy se na trh později dostanou v zásadě zaměnitelné 
prostředky s výrazně nižší cenou (a tedy i úhradou). Podle odvolatele smyslem úhradových 
nástrojů DNC a cenové soutěže podle ZVZP je podnícení soutěže mezi dodavateli 
zdravotnických prostředků a tím tlak na úsporu prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Výklad SÚKL by v úhradové skupině 11 takovou soutěž zcela vyloučil. 

K tomu odvolací orgán uvádí, že přestože lze v obecné rovině s argumentací odvolatele 
souhlasit, odvolací orgán ji po právní stránce neshledává zásadní pro věcné rozhodnutí 
v posuzované věci.  

 

3. Odvolatel také považuje za nesprávný výklad Ústavu týkající se nepřípustnosti úhrady 
nekategorizovaných ZP jinak než z 50 % nebo 100 %. Odvolatel namítá, že zcela obdobná 
situace může nastat u zdravotnických prostředků zařazených do skupin 1 až 10 
kategorizačního stromu přílohy č. 3 ZVZP s úhradovým limitem stanoveným procentuálním 
podílem ceny, kdy v případě aplikace DNC nebo cenové soutěže může úhrada těchto 
zdravotnických prostředků být v praxi nižší než úhradový limit stanovený zákonem, přičemž 
takový závěr není podle odvolatele rozporný s právní úpravou. Výklad Ústavu v dotčené části 
napadeného usnesení by přitom musel nezbytně vést k závěru, že takovýto závěr by byl 
se zákonem rozporný nejen u úhradové skupiny 11, ale i v případě úhradových skupin 
podřazených skupinám 1 až 10 kategorizačního stromu v příloze č. 3 ZVZP.  

K tomu odvolací orgán uvádí, že se plně ztotožňuje s argumentací odvolatele. Je nezbytné 
připomenout, že v § 39r odst. 5 písm. j) a k) ZVZP nestanoví nekategorizovaným ZP „úhradu“ 
ve výši 50 % resp. 100 %, jak je nepřesně uvedeno v napadeném usnesení, ale „úhradový 
limit“ 50 % resp. 100 %, z čehož je podle názoru odvolacího orgánu nezbytné jazykovým 
výkladem dovodit, že úhrada sice nesmí překročit 50 % resp. 100 % ceny, ale ZVZP nezbytně 
nevylučuje u dotčených nekategorizovaných ZP úhradu nižší. Obdobné platí i v příloze č. 3, 
kde je též stanovena nikoliv výše úhrady (ta vzniká až ohlášením), ale pouze úhradový limit. 
Více se této otázce odvolací orgán věnuje v části IV. tohoto odůvodnění. 
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4. Odvolatel v závěru uvádí, že elastoviskózní roztoky jsou určeny k intraartikulárnímu podání, 
mají stejný mechanismus účinku a indikační omezení jsou jednotná, proto se domnívá, že jde 
o parametry vhodné k vytvoření skupiny zaměnitelných prostředků a žádá o věcné posouzení 
jejich zaměnitelnosti.  

K tomu odvolací orgán uvádí, že otázku zaměnitelnosti zdravotnických prostředků navržených 
do skupiny zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny 11 ponechává plně 
na posouzení Ústavu v navazujícím řízení. 

 

IV. 

 

Odvolací orgán je podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu povinen přezkoumat 
napadené rozhodnutí z hlediska jeho souladu s právními předpisy i nad rámec odvolacích 
námitek.  

Při tomto přezkoumání dospěl odvolací orgán k závěru, že ZVZP nezavádí 3 kategorie úhrad 
ZP na poukaz v té podobě, ve které jsou uvedeny v napadeném usnesení. Dle § 39t odst. 3 
zákona ZVZP se jedná o jiné tři kategorie úhrad. Zdravotnické prostředky na poukaz se podle 
tohoto ustanovení z veřejného zdravotního pojištění hradí ve výši ohlášené ceny výrobce 
přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 ZVZP, k níž se připočítá 
obchodní přirážka a daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), nejvýše však ve výši: 

a) úhradového limitu uvedeného v příloze č. 3 ZVZP navýšeného o DPH,  

b) ceny uvedené v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 ZVZP navýšené o DPH, nebo  

c) přijaté aukční hodnoty uvedené v rozhodnutí podle § 39x odst. 7 navýšené o DPH.  

Důležité je, že zatímco při úhradě nekategorizovaných ZP podle písmene a) bude úhrada 
skutečně přesně ve výši 50 % nebo 100 % ceny, což jsou úhradové limity stanovené 
u nekategorizovaných zdravotnických prostředků v příloze č. 3 (a shodně v paragrafové části 
zákona), při úhradě podle písmene b) nebo c) může úhrada procentuálně vyjít i v jiné výši. 

Přitom odvolací orgán pro úplnost zmiňuje, že písmeno b) je v zákoně vyjádřeno legislativně 
nepřesně, protože hovoří o „ceně“, ale v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 ZVZP se podle 
písmene a) stanoví úhrada, nikoliv cena (byť se stanoví ve výši nejnižší ceny z předložených 
dohod se závazkem přepočtené podle přílohy č. 3 ZVZP). Tato nepřesnost by mohla mít vliv 
na správný postup u zdravotnických prostředků s úhradovým limitem stanoveným 
procentuální částí ceny, přičemž podle názoru odvolacího orgánu je nezbytné vycházet 
ze znění § 39v odst. 3 písm. a) ZVZP, které stanoví obsah daného rozhodnutí, a tedy § 39t 
odst. 3 písm. b) ZVZP aplikovat, jako kdyby v něm bylo stanoveno „úhrady stanovené 
v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 navýšené o DPH“. 
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V. 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností a ve spise shromážděných podkladů bylo 
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í :  

 

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

 

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv 
a zdravotnických prostředků 

 

Rozdělovník: 

Na úřední desku 
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