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Usnesení nabylo právní moci dne: 11. 11. 2021 

 

Praha 11. listopadu 2021 
Č. j.: MZDR 994/2021-4/OLZP 

Zn.: L4/2021 
K sp. zn.: SUKLS156890/2013 

*MZDRX01I6FUE* 
MZDRX01I6FUE 

U S N ES E NÍ  

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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 Chiesi Pharmaceuticals GmbH, 
se sídlem Gonzagagasse 16/16, 1010 Wien, Rakouská republika, 
zastoupena: Chiesi CZ s.r.o., se sídlem Smrčkova 2485, 180 00 Praha 8 – Libeň, 
IČO: 61679381 
 

 Mylan IRE Healthcare Limited, 
se sídlem Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
ev. č.: 549628, 
zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 
Praha 6, IČO: 03481778 
 
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, trvale bytem 
Polní 331, Hostouň (dále jen „odvolatel“), 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 24. 11. 2020, 
č. j. sukl296561/2020, sp. zn. SUKLS156890/2013 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše 
a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými 
přípravky s obsahem léčivé látky tobramycin k inhalační aplikaci (ATC J01GB01), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0187021 BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 56X4ML 

0168397 TOBI PODHALER 28MG INH PLV CPS DUR 
224(4X56)+5INH 

0243254 TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/ML INH SOL 56X5 ML 

 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t a k t o: 

Podle § 91 odst.  3 správního řádu bylo řízení o odvolání proti  
napadenému rozhodnutí ,  vedené pod sp. zn.  MZDR 994/2021/OLZP, 
dne 8. 11. 2021 zastaveno.  
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O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
U Ústavu bylo dne 28. 9. 2013 zahájeno 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 přípravků (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 24. 11. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. 
a) 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 tobramycin k inhalační aplikaci (ATC J01GB01), základní úhradu 
ve výši 1083,7613 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, 3, 4, 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 

0187021 BRAMITOB 300MG/4ML SOL NEB 56X4ML 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
tobramycin k inhalační aplikaci (ATC J01GB01) 
 
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 30 345,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále 
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jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku, tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Tobramycin v inhalační formě je hrazen u pacientů starších 6 let s cystickou fibrózou 
infikovaných Pseudomonas aeruginosa. Tobramycin v inhalační formě je dále hrazen 
u pacientů starších 6 let s prokázanými non-CF bronchiektaziemi s infekcí Pseudomonas 
aeruginosa jako chronická supresní léčba v případě častých exacerbací (3 a více za rok) 
při nedostatečné účinnosti nebo intoleranci kolistinu v inhalační formě. 
 
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 

0168397 TOBI PODHALER  28MG INH PLV CPS DUR 
224(4X56)+5INH 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
tobramycin k inhalační aplikaci (ATC J01GB01) 
 
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 30 345,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 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: 
 
P: Tobramycin v inhalační formě je hrazen u pacientů starších 6 let s cystickou fibrózou 
infikovaných Pseudomonas aeruginosa. Tobramycin v inhalační formě je dále hrazen 
u pacientů starších 6 let s prokázanými non-CF bronchiektaziemi s infekcí Pseudomonas 
aeruginosa jako chronická supresní léčba v případě častých exacerbací (3 a více za rok) 
při nedostatečné účinnosti nebo intoleranci kolistinu v inhalační formě. 
 
4. 
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 

0243254 TOBI NEBULISER SOLUTION 300MG/ML INH SOL 56X5 ML 
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do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
tobramycin k inhalační aplikaci (ATC J01GB01) 
 
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 30 345,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 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: 
 
P: Tobramycin v inhalační formě je hrazen u pacientů starších 6 let s cystickou fibrózou 
infikovaných Pseudomonas aeruginosa. Tobramycin v inhalační formě je dále hrazen 
u pacientů starších 6 let s prokázanými non-CF bronchiektaziemi s infekcí Pseudomonas 
aeruginosa jako chronická supresní léčba v případě častých exacerbací (3 a více za rok) 
při nedostatečné účinnosti nebo intoleranci kolistinu v inhalační formě. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek TOBI NEBULISER SOLUTION, doplněk názvu 300MG/ML 
INH SOL 56X5 ML, označený kódem SÚKL 0017984.“ 
 
Část napadeného rozhodnutí Ústavu nabyla právní moci dne 15. 12. 2020, a to v rozsahu 
výroku č. 1. 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 11. 12. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadal 
napadené rozhodnutí v rozsahu výroků č. 2-4 a domáhal se zrušení napadeného rozhodnutí 
a navrácení věci Ústavu k novému projednání. 
 
Odvolatel podal odvolání jako jediný z účastníků předmětného správního řízení. 
 
Odvolací řízení bylo u ministerstva vedeno pod sp. zn. MZDR 994/2021/OLZP. 
 
Dne 8. 11. 2021 bylo ministerstvu doručeno zpětvzetí odvolání odvolatele. 
 
Dle § 91 odst. 3 správního řádu platí, že „Pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení 
o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Pokud všichni odvolatelé vzali podané 
odvolání zpět, odvolací řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů. 
Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. 
O skutečnosti, že řízení bylo zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze 
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poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli 
o podaném odvolání uvědomeni podle § 86 odst. 2. Odvolání lze vzít zpět nejpozději 
do vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu“. 
 
Na základě zpětvzetí odvolání odvolatele ze dne 8. 11. 2021 došlo ex lege k zastavení 
odvolacího řízení dnem zpětvzetí odvolání tímto odvolatelem. Ministerstvo proto rozhodlo 
dle § 91 odst. 3 správního řádu tímto usnesením poznamenaným do spisu tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části. 
 
Odvolací řízení bylo zastaveno dnem 8. 11. 2021. Dnem následujícím po zastavení řízení, 
tj. 9. 11. 2021, nabylo napadené rozhodnutí právní moci v celém rozsahu. 
 
 

Poučení :  
 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          
 

Mgr. Zdeňka Pešková 
zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 

a cenové a úhradové regulace 
podepsáno elektronicky 
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