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Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 11. listopadu 2021 

Č. j.: MZDR 50694/2019-2/OLZP 
Zn.: L73/2019 

K sp. zn.: SUKLS204192/2019 

*MZDRX01BZDB9* 
MZDRX01BZDB9 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v 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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 Ewopharma International, s.r.o., 
se sídlem Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, ev. č.: 35902973 
zastoupena: EWOPHARMA, spol. s.r.o, se sídlem Rybná 682/14, 
110 05 Praha 1, IČO: 49354957 
 

r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 
Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se 
sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všech společně zastoupených Ing. Marcelou Malinovou, bytem Polní 331, 
Hostouň (dále jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 8. 10. 2019, 
č. j. sukl267086/2019, sp. zn. SUKLS204192/2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem 
léčivé látky inosin pranobex (J05AX05) tj.: 
 
Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0162748 ISOPRINOSINE 500MG TBL NOB 100 

0107676 ISOPRINOSINE 500MG TBL NOB 50 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o :  
 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání. 
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Ústavu dne 15. 8. 2019 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
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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 přípravků (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 8. 10. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. a) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými 
přípravky s obsahem léčivé látky inosin pranobex (J05AX05) základní úhradu ve výši 
38,9737 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ‚ODTD‘). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, 
tj. k výrokům č. 2 a 3, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý 
přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0162748 ISOPRINOSINE 500MG TBL NOB 100 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
inosin pranobex (J05AX05) 
 
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 519,65 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
Bez podmínek úhrady.  
 
3. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý 
přípravek: 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0107676 ISOPRINOSINE  500MG TBL NOB 50 



 

 

Str. 4 z 13 

 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
inosin pranobex (J05AX05) 
 
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 259,83 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 
tak, že je nově stanovuje takto: 
 
Bez podmínek úhrady.“  
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 29. 10. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil 
a vrátil věc Ústavu k novému projednání. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav rozšířil podmínky úhrady předmětných přípravků, aniž by 
posoudil nákladovou efektivitu a dopad na rozpočet navrhované změny podmínek 
úhrady, a postupoval tudíž v rozporu s § 15 odst. 6 písm. d), odst. 7 a 8 
a § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel úvodem upozorňuje, že již dne 23. 9. 2018 zaslal Ústavu nesouhlasné vyjádření 
k hodnotící zprávě (vyjádření bylo založeno do spisu téhož dne pod č. j. sukl253551/2019 
a sukl253052/2019; dále jen „vyjádření“). 
 
Odvolatel připomíná, že ve vyjádření nesouhlasil s nestanovením podmínek úhrady, 
resp. s odstraněním preskripčního i indikačního omezení předmětných přípravků. Tím došlo 
k umožnění úhrady těchto přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění na předpis 
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lékaře jakékoli specializace v rozsahu indikací dle platného souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“). 
 
Ústav dle odvolatele vypořádal související odvolatelovy připomínky na straně 7 a 8 
napadeného rozhodnutí. 
 
Ke zrušení preskripčního omezení uvedl Ústav následující: „V rámci ekonomického 
posouzení zrušení preskripčního omezení Ústav došel na základě stanoviska OSPLD 
k závěru, že lze důvodně očekávat, že v důsledku nové možnosti preskripce inosin 
pranobexu např. dermatology, gynekology, všeobecnými praktickými lékaři dojde 
k přiměřenému poklesu preskripce právě u lékařů odborností ALG. Odstraněním 
preskripčního omezení dojde dle názoru Ústavu pouze k přeskupení preskripce u již 
existujících pacientů, resp. pacientů budoucích, kteří by jinak byli léčeni alergology nebo 
imunology. Ústav nemá žádné informace o tom, že by počet alergologických, 
resp. imunologických ambulancí byl jakkoli nedostatečný, tedy i při stávajícím preskripčním 
omezení inosin pranobexu (‚E/ALG‘) lze předpokládat, že pacienti s potřebou léčby 
LP ISOPRINOSINE jsou v těchto ambulancích již nyní léčeni. S ohledem na výše uvedené 
dospěl Ústav k závěru, že zrušením stávajícího preskripčního omezení nedojde oproti 
stávajícímu stavu ke zvýšení počtu pacientů léčených LP ISOPRINOSINE, a proto není 
potřeba v souladu s ustanovením § 39b odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění hodnotit dopad na rozpočet.“ 
 
Odvolatel pokládá uvedené vypořádání za nedostatečné. 
 
Dle názoru odvolatele Ústav při rozvolnění, resp. úplném zrušení podmínek úhrady vycházel 
pouze z návrhů a stanovisek České společnosti alergologie a klinické imunologie České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (jinde jen „ČSAKI“) a Odborné společnosti 
praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (jinde jen 
„OSPDL“). 
 
Odvolatel v této souvislosti upozorňuje, že ČSAKI, jak je uvedeno na str. 17 hodnotící 
zprávy, sama uvedla, že „Možný vliv změny preskripce na počet léčených pacientů lze 
očekávat (…)“. Odvolatel je přesvědčen, že se Ústav tímto poznatkem náležitě nezabýval, 
když bez provedení zákonem požadovaných farmakoekonomických analýz zrušil preskripční 
omezení. 
 
Odvolatel v návaznosti na uvedené připomíná, že zákon o veřejném zdravotním pojištění 
v § 39b odst. 2 písm. c) při rozšíření podmínek úhrady ukládá Ústavu povinnost hodnotit 
nákladovou efektivitu a dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění. Této povinnosti 
Ústav v předmětném správním řízení nedostál, když pouze uvedl, že k rozšíření okruhu 
léčených pacientů nedojde. Odvolateli se takový závěr jeví, vzhledem k ve spise 
shromážděným podkladům, mylným. 
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Ke zrušení indikačního omezení v napadeném rozhodnutí uvedl Ústav následující: 
„(…) dle ČSAKI je stávající indikační omezení nepřesné a umožňuje velmi variabilní výklad; 
vzhledem k tomu dle Ústavu nelze s určitostí tvrdit, že stávající indikační omezení odpovídá 
bodu 1 terapeutických indikací dle SPC, a že v ostatních indikacích uvedených v SPC nebyl 
přípravek dosud hrazen, jak namítá účastník Svaz. Ústav se k výkladu stávajícího znění 
indikačního omezení obšírně vyjadřuje v části ‚Podmínky úhrady‘ tohoto dokumentu 
se závěrem, že lékaři při předepisování předmětného přípravku vycházejí z informací 
uvedených v platném SPC, tj. přípravek je nyní v klinické praxi používán (resp. je 
hrazen) jak pro imunodeficiencí stavy (zejména poruchy buněčné imunity) provázané 
protrahovanými nebo opakovanými virovými infekty, tak i u pacientů s recidivujícím 
herpes labialis a progenitalis, herpes zoster a dalšími indikacemi dle platného SPC, 
u kterých neprokázalo laboratorní imunologické vyšetření poruchu imunity.“ 
 
Rovněž toto vypořádání považuje odvolatel za nedostatečné. 
 
Odvolatel je toho názoru, že pakliže je dle ČSAKI stávající znění indikačního omezení 
nepřesné a umožňuje variabilní výklad, měl by Ústav stanovit takové indikační omezení, jež 
by bylo ve svém výkladu jednoznačné. Pokud však Ústav zpřesnění dikce indikačního 
omezení neprovedl, a indikační omezení naopak zrušil, došlo tím k podstatnému rozšíření 
podmínek úhrady. Z toho důvodu je dle odvolatele nezbytné provést hodnocení nákladové 
efektivity a dopadu do rozpočtu. 
 
Odvolatel připomíná, že dosud platné indikační omezení předmětných přípravků znělo 
následovně: „Inosin pranobex je hrazen u pacientů s prokázanou poruchou imunity.“ V SPC 
předmětných přípravků jsou přitom v části 4.1. uvedeny následující terapeutické indikace: 
„imunodeficitní stavy, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo 
opakovanými virovými infekty, 
• recidivující herpes labialis a progenitalis, 
• herpes zoster, 
• subakutní sklerotizující panencefalitida, 
• cytomegalovirové infekce a EB virózy, 
• condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy), mukokutánní, vulvovaginální 
(subklinické) nebo infekce vyvolané human papilloma virem postihující sliznici děložního 
hrdla“ 
 
Odvolatel poznamenává, že přípravek, který nemá stanoveno indikační omezení, je hrazen 
v rozsahu indikací uvedených ve svém SPC. Z porovnání dosavadního indikačního omezení 
a indikací uvedených v SPC předmětných přípravků má odvolatel za zřejmé, že odstraněním 
indikačního omezení dochází ke značnému rozšíření podmínek úhrady. Ústav přitom 
na související námitku odvolatele reagoval výše uvedeným vypořádáním. K tomu odvolatel 
dodává, že pro zrušení indikačního omezení nelze argumentovat tím, že lékaři již nyní 
nedodržují stanovené podmínky úhrady („(…) přípravek je nyní v klinické praxi používán 
(resp. je hrazen) jak pro imunodeficiencí stavy (…), u kterých neprokázalo laboratorní 
imunologické vyšetření poruchu imunity.“). 
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Odvolatel nadto upozorňuje, že mu není známo, zda k nedodržování podmínek úhrady 
v klinické praxi skutečně dochází. Pokud zastává Ústav názor, že předmětné přípravky se již 
nyní předepisují v rozporu s podmínkami úhrady, měl Ústav dle odvolatele založit do spisu 
podklad, který by takovou domněnku potvrdil. 
 
Odvolatel se na základě výše popsaných skutečností dobírá závěru, že Ústav v předmětném 
správním řízení opakovaně porušil zákon o veřejném zdravotním pojištění, když zrušil 
preskripční a indikační omezení u předmětných přípravků. Zrušení podmínek úhrady není 
provázeno zhodnocením nákladové efektivity a jednoznačně povede k navýšení dopadu 
na rozpočet veřejného zdravotního pojištění. Tyto dopady měl Ústav podle odvolatele 
vyhodnotit, což se v průběhu předmětného správního řízení, navzdory námitkám účastníků, 
nestalo. 
 
Odvolatel má ve světle uvedeného za zjevné, že se Ústav danou námitkou řádně 
a do důsledků nezabýval a své rozhodnutí o rozšíření podmínek úhrady dostatečně 
neobjasnil. 
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele uvádí následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí základní okolnosti předmětného správního řízení. 
 
V době před vydáním napadeného rozhodnutí měly předmětné přípravky stanoveny 
následující podmínky úhrady: 
 
„E / ALG 
P: Inosin pranobex je hrazen u pacientů s prokázanou poruchou imunity“ 
 
Výše uvedené původní podmínky úhrady předmětných přípravků byly stanoveny 
rozhodnutím Ústavu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. SUKLS84907/2015, jež bylo založeno 
do předmětné spisové dokumentace dne 30. 7. 2019 pod č. j. sukl204268/2019 (dále také 
jako „rozhodnutí v revizi 2016“), a jsou uvedeny např. také na straně 14 napadeného 
rozhodnutí. Platnost výše uvedených původních podmínek úhrady lze rovněž ověřit 
z veřejného seznamu cen a úhrad, který byl platný a účinný k datu vydání napadeného 
rozhodnutí (tj. ke dni 8. 10. 2019) a který je volně dostupný z internetových stránek Ústavu 
pod odkazem https://www.sukl.cz/file/91372_1_1 (dále také jen jako „říjnový seznam“). 
 
Výroky č. 2 a 3 napadeného rozhodnutí byly předmětným přípravkům změněny jejich 
podmínky úhrady následovně: 
 
„Bez podmínek úhrady“ 
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Předmětné přípravky jsou tedy dle výroků č. 2 a 3 napadeného rozhodnutí nově hrazeny 
v rozsahu jejich registrovaných terapeutických indikací dle jejich platného SPC, vloženého 
do předmětné spisové dokumentace dne 30. 7. 2019 pod č. j. sukl204268/2019, tedy takto: 
 
„Přípravek Isoprinosine je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku věku 
u následujících onemocnění:  
• imunodeficitní stavy, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo 
opakovanými virovými infekty,  
• recidivující herpes labialis a progenitalis,  
• herpes zoster,  
• subakutní sklerotizující panencefalitida,  
• cytomegalovirové infekce a EB virózy,  
• condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy), mukokutánní, vulvovaginální 
(subklinické) nebo infekce vyvolané human papilloma virem postihující sliznici děložního 
hrdla“ 
  
Lze tedy shrnout, že změnou podmínek úhrady, resp. jejich zrušením, je preskripce 
předmětných přípravků nově umožněna lékařům všech odborností, a to v rozsahu 
registrovaných indikací dle jejich platného SPC. 
 
Ústav navrhl úplné zrušení podmínek úhrady předmětným přípravkům ve své finální 
hodnotící zprávě ze dne 10. 9. 2019, vložené do předmětné spisové dokumentace stejného 
dne pod č. j. sukl241516/2019 (dále jen jako „finální hodnotící zpráva“). Konkrétně 
na straně 12 finální hodnotící zprávy Ústav nově navrhuje stanovit úhradu předmětným 
přípravkům bez podmínek úhrady, a to na základě požadavku Sdružení praktických lékařů 
pro děti a dorost České republiky (dále také jako „SPLDD“), jenž je Ústavu znám z jeho 
úřední činnosti, stanoviska OSPDL, vloženého do předmětné spisové dokumentace dne 
22. 8. 2019 pod č. j. sukl226130/2019, a stanoviska ČSAKI, vloženého do předmětné 
spisové dokumentace dne 7. 8. 2019 pod č. j. sukl213502/2019 (totéž stanovisko ČSAKI 
vložil Ústav do předmětné spisové dokumentace dne 12. 8. 2019 pod č. j. sukl216984/2019).  
 
Jak je patrno z výrokové části napadeného rozhodnutí, Ústav v rámci revizního správního 
řízení návrhům odborných lékařských společností vyhověl a podmínky úhrady předmětným 
přípravkům nestanovil, resp. odstranil indikační omezení a preskripční omezení úhrady, tudíž 
jsou předmětné přípravky nově hrazeny v rozsahu registrovaných indikací dle jejich platného 
SPC s možností preskripce lékaři všech odborností.  
 
Dále odvolací orgán přistoupí k vypořádání námitek odvolatele. 
 
Odvolatel mimo jiného namítá, že Ústav dostatečně nevypořádal připomínky z odvolatelova 
vyjádření k finální hodnotící zprávě ze dne 23. 9. 2019.  Odvolatel ve svém vyjádření 
nesouhlasil s odstraněním preskripčního a indikačního omezení úhrady předmětných 
přípravků, přičemž poukazoval na skutečnost, že při rozšíření podmínek úhrady je nezbytné 
provést v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. farmakoekonomické zhodnocení, tedy 
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hodnocení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu. K tomu uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Nejprve odvolací orgán předestře význam znění původního indikačního omezení 
předmětných přípravků. 
 
Původní znění indikačního omezení předmětných přípravků používá obecný termín „porucha 
imunity“, pod který lze ve skutečnosti řadit značné množství konkrétních klinických stavů, 
včetně těch, pro které se předmětné přípravky vůbec nepoužívají. Pro určité dokreslení 
situace lze dodat, že například mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) spojuje s termínem 
poruchy imunity značné množství různých onemocnění. 
 
Původní znění indikačního omezení předmětných přípravků přitom striktně vyžadovalo, aby 
byla porucha imunity (ať už jakákoli) prokázána – čili aby byla postavena najisto. Jakým 
způsobem k takovému prokázání (postavení najisto) mělo dojít, nebylo z pohledu původního 
indikačního omezení podstatné, a záleželo tak pouze na odborném uvážení předepisujícího 
lékaře s odborností ALG, který byl jako jediný k hrazené preskripci zmocněn původním 
preskripčním omezením. 
 
Podle původního indikačního omezení předmětných přípravků měli tudíž na úhradu 
předmětných přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění nárok pouze ti 
pojištěnci, u nichž byla prokázána porucha imunity. 
 
Pojištěnci, kteří žádnou poruchu imunity neměli (nebo kteří ji sice možná reálně měli, avšak 
nebyla nijak prokázána), neměli nárok na úhradu předmětných přípravků z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Bylo-li tedy u takových pojištěnců lékařem indikováno 
ambulantní použití předmětných přípravků, správně si je tito pojištěnci měli v celém rozsahu 
uhradit z vlastních prostředků. 
 
Uvedla-li pak ČSAKI ve svém stanovisku např., že „Kromě prvního bodu indikací dle SPC se 
nejedná o klinické jednotky, kde by byla zpravidla přítomna porucha imunity“, v zásadě tím 
dala Ústavu jasně na srozuměnou, že v rozsahu registrovaných indikací předmětných 
přípravků lze léčit i ty pacienty, kteří nemají žádnou poruchu imunity (čili ani žádnou 
prokázanou poruchu imunity). Tito pacienti však neměli podle původního znění indikačního 
omezení předmětných přípravků nárok na úhradu předmětných přípravků z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění (viz výše). 
 
Po předestření významu původního indikačního omezení předmětných přípravků již odvolací 
orgán přistoupí k vypořádání argumentace odvolatele. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav vypořádal připomínku ohledně zrušení 
indikačního omezení na straně 8 napadeného rozhodnutí tak že, „(…) dle ČSAKI je stávající 
indikační omezení nepřesné a umožňuje velmi variabilní výklad; vzhledem k tomu dle Ústavu 
nelze s určitostí tvrdit, že stávající indikační omezení odpovídá bodu 1 terapeutických 
indikací dle SPC, a že v ostatních indikacích uvedených v SPC nebyl přípravek dosud 
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hrazen, jak namítá účastník Svaz. Ústav se k výkladu stávajícího znění indikačního omezení 
obšírně vyjadřuje v části ‚Podmínky úhrady‘ tohoto dokumentu se závěrem, že lékaři při 
předepisování předmětného přípravku vycházejí z informací uvedených v platném 
SPC, tj. přípravek je nyní v klinické praxi používán (resp. je hrazen) jak pro 
imunodeficientní stavy (zejména poruchy buněčné imunity) provázané protrahovanými 
nebo opakovanými virovými infekty, tak i u pacientů s recidivujícím herpes labialis a    
progenitalis, herpes zoster a dalšími indikacemi dle platného SPC, u kterých 
neprokázalo laboratorní imunologické vyšetření poruchu imunity“, což považuje 
odvolatel za nedostačující, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ve svém vyjádření k finální hodnotící zprávě odvolatel v podstatě žádal Ústav o doplnění 
farmakoekonomických analýz do hodnotící zprávy mj. z důvodu rozšíření terapeutických 
indikací, pro které, vlivem zrušení indikačního omezení, budou nově předmětné přípravky 
hrazeny, čímž dojde k navýšení počtu léčených pacientů. Ústav na to reagoval výše 
citovaným vypořádáním na straně 8 napadeného rozhodnutí, přičemž dospěl k závěru, že 
„změnou stávajícího indikačního omezení na indikační omezení odpovídající 
terapeutickým indikacím dle platného SPC nedojde oproti stávajícímu stavu ke 
zvýšení počtu pacientů léčených LP ISOPRINOSINE, a proto není potřeba hodnotit 
nákladovou efektivitu ani dopad na rozpočet“. Ústav se k navýšení počtu léčených 
pacientů vlivem zrušení indikačního omezení vyjadřuje na stranách 17 a 18 napadeného 
rozhodnutí, a to v podstatě obdobně jako ve vypořádání připomínek odvolatele k finální 
hodnotící zprávě na straně 8 napadeného rozhodnutí (tedy se závěrem, že změnou 
stávajícího indikačního omezení na indikační omezení odpovídající terapeutickým indikacím 
dle platného SPC nedojde oproti stávajícímu stavu ke zvýšení počtu pacientů léčených 
předmětnými přípravky, a proto není potřeba hodnotit nákladovou efektivitu a dopad 
na rozpočet).  
 
Odvolací orgán k tomu předně uvádí, že odstranění podmínek úhrady předmětných 
léčivých přípravků, tedy preskripčního i indikačního omezení, je v podstatě rozšířením 
podmínek úhrady vedoucím ke zvýšení počtu léčených pacientů. Je to dáno tím, že 
nově mohou předmětné léčivé přípravky předepisovat k úhradě z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění lékaři všech odborností, a to v rámci terapeutických indikací 
dle platného SPC předmětných přípravků, tedy bez ohledu na prokázaní poruchy imunity 
u pacientů léčených předmětnými přípravky. Lze se přitom důvodně domnívat, že prevalence 
onemocnění spadajících do výčtu terapeutických indikací předmětných přípravků je v české 
populaci nesrovnatelně vyšší, než kolik činí počet pacientů s prokázanou poruchou imunity. 
O této skutečnosti pak mj. svědčí i obsah stanoviska ČSAKI, jakož i spisový podklad 
„Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, ISOPRINOSINE zkušenosti českých lékařů 
2017“, vložený do předmětné spisové dokumentace dne 30. 7. 2019 
pod č. j. sukl204268/2019 (dále jen jako „Soubor kazuistik 2017“). Napadené rozhodnutí 
v tomto duchu logicky vede ke zvýšení počtu vykázaných balení předmětných 
přípravků k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
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ČSAKI ve svém stanovisku uvádí: „Aby byl tento přípravek dostupný všem potřebným 
pacientům, není formulace indikačního omezení úhrady uvedená v návrhu optimální. 
Kromě prvního bodu indikací dle SPC se nejedná o klinické jednotky, kde by byla 
zpravidla přítomna porucha imunity“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). Z tohoto 
vyjádření je zřejmé, že podmínky úhrady předmětných přípravků před vydáním napadeného 
rozhodnutí neumožňovaly hrazenou léčbu předmětnými přípravky pojištěncům, kteří by mohli 
být léčeni předmětnými přípravky v terapeutických indikacích dle platného SPC, avšak 
u kterých nebyla náležitě prokázána porucha imunity. Odvolací orgán upozorňuje, že 
napadeným rozhodnutím zrušené podmínky úhrady předmětných přípravků nově umožní 
preskripci těchto přípravků s úhradou z veřejného zdravotního pojištění i pojištěncům 
bez prokázané poruchy imunitního systému, čímž se prokazatelně rozšíří okruh pacientů 
nově léčených předmětnými přípravky. 
 
Odvolací orgán dále uvádí, že soubor kazuistik 2017 především vytváří přehled klinického 
využití předmětných přípravků u českých pacientů v léčbě chronických a recidivujících 
virových onemocnění. Autory těchto kazuistik jsou lékaři se specializací alergologie a klinická 
imunologie (ALG). Konkrétně jsou zde popisovány případy léčby Condyloma accuminata 
a virových bradavic způsobených infekcí HPV (Human papillomavirus – pozn. odvolacího 
orgánu), herpetické infekce (Herpes zoster, herpes simplex), opakované infekce dýchacích 
cest a infekce způsobené virem Epsteina-Baarové (EBV) a cytomegalovirem (CMV) – tedy 
všechna onemocnění, pro která jsou předmětné přípravky indikována dle platného SPC. 
Autoři těchto kazuistik často zmiňují, že pacienti k nim přicházejí na doporučení jiných 
specialistů, a to hlavně gynekologů, dermatologů a ORL specialistů. U všech pacientů 
zmiňovaných v souboru kazuistik 2017 bylo provedeno laboratorní imunologické vyšetření 
k posouzení funkce imunitního systému. Přestože u některých pacientů toto vyšetření 
vyloučilo klinický stav snížené funkce buněčné nebo humorální imunity, byli tito pacienti 
rovněž léčeni předmětnými přípravky, s dobrým klinickým efektem. Tento závěr ostatně 
vyvozuje rovněž Ústav tvrzením ze strany 8 a 17 napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán v návaznosti na uvedené konstatuje, že původní podmínky úhrady 
předmětných přípravků striktně nestanovovaly průkaz poruchy imunity právě laboratorním 
imunologickým vyšetřením. Záleželo toliko na odborném posouzení klinického stavu pacienta 
předepisujícím lékařem specializace ALG. Pokud předepisující lékař neshledal, že by pacient 
trpěl poruchou imunity, měl si takový pacient v souladu se stávajícím indikačním omezením 
hradit léčbu předmětnými přípravky v plném rozsahu z vlastních prostředků. Pro úplnost 
odvolací orgán uvádí, že ze souboru kazuistik 2017 nikterak nevyplývá, zda byly předmětné 
přípravky v popisovaných případech předepsány lékařem k úhradě ze zdravotního pojištění, 
anebo si je snad pacient hradil sám z vlastních prostředků. 
 
Odvolací orgán s ohledem na výše uvedené nemůže souhlasit s Ústavem, že zrušením 
indikačního omezení nedojde k navýšení počtu léčených pacientů. Rozšířením podmínek 
úhrady, resp. zrušením indikačního omezení, bude nově hrazena léčba předmětnými 
přípravky v plném rozsahu dle výčtu registrovaných terapeutických indikací platného SPC 
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i pacientům bez prokázané poruchy imunity. Zrušením indikačního omezení došlo právě 
k navýšení léčených pacientů o skupinu pacientů bez prokázané poruchy imunity.  
 
Vzhledem k výše uvedenému odvolací orgán shledává, že vydáním napadeného rozhodnutí 
došlo k navýšení počtu pacientů s hrazenou léčbou předmětnými přípravky ISOPRINOSINE. 
Ústav se proto v souladu s §39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. měl zabývat 
farmakoekonomickým hodnocením. V předmětném správním řízení Ústav především 
nesprávně posoudil důkazy, na jejichž základě dospěl k závěru, že zrušením indikačního 
omezení úhrady nedojde k navýšení počtu léčených pacientů předmětnými přípravky 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Námitka odvolatele ke zrušení indikačního 
omezení je tak důvodná. 
 
Podle § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 platí, že při stanovení výše a podmínek 
úhrady Ústav mimo jiné posuzuje „účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové 
efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním 
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, s vyjádřením nákladů 
na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení 
nebo změny výše a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých 
přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření 
podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů (…)“ (zvýraznění 
doplněno odvolacím orgánem). 
 
Se zřetelem k výše uvedenému odvolací orgán shrnuje, že § 39b odst. 2 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb. při nárůstu počtu pacientů, ke kterému dochází změnou podmínek 
úhrady, předpokládá povinnost účastníka řízení podložit takovou změnu podmínek 
úhrady farmakoekonomickým hodnocením, jež Ústav následně posoudí. Jelikož tento 
požadavek nebyl v předmětném správním řízení naplněn, dostal se Ústav do rozporu 
se zákonem. V souladu s § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. Ústav nepřizná 
úhradu léčivým přípravkům, které nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, 
přičemž dle věty druhé § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. se účelnou terapeutickou 
intervencí rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění 
za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové 
efektivity. Nákladovou efektivitu dle dikce § 15 odst. 8 ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb. pak Ústav v napadeném rozhodnutí vůbec nehodnotil. 
 
Stanovením úhrady předmětným přípravkům bez náležitého posouzení nákladové 
efektivity a dopadu do rozpočtu Ústav postupoval v rozporu s § 15 odst. 6 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb., a zatížil tak napadené rozhodnutí vadou působící jeho 
nezákonnost.  
 
Vzhledem k absenci farmakoekonomického hodnocení v předmětném správním řízení 
nezbývá odvolacímu orgánu než zrušit napadené rozhodnutí v celém rozsahu a vrátit věc 
Ústavu k novému projednání.  
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V souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Odvolací orgán není vázán 
důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu 
s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků 
řízení nezabývá“. Jelikož odvolací orgán ruší napadené rozhodnutí z důvodu jeho 
nesouladu s platnými právními předpisy, nebude se dále věcně zabývat dalšími 
odvolacími námitkami odvolatele. 

V dalším průběhu předmětného správního řízení Ústav bez doložení a posouzení 
příslušných farmakoekonomických analýz od účastníků předmětného správního řízení 
neprovede takové změny v podmínkách úhrady předmětných přípravků, jež by vedly 
ke zvýšení počtu léčených pacientů. Pro úplnost lze doplnit, že s kvalifikovaným odhadem 
počtu léčených pacientů může být v mnohých případech nápomocné stanovisko odborné 
společnosti, přičemž odhad může být jistě do značné míry upřesněn kupříkladu i na základě 
počtu balení předmětných přípravků předepsaných plně na vlastní náklady pacienta 
v porovnání s výkazy plátcům zdravotní péče. 
 

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

P o u č e n í :  

 

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

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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