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Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 22. prosince 2021 

Č. j.: MZDR 17932/2020-2/OLZP 
Zn.: L38/2020 

K sp. zn.: SUKLS174857/2017 

*MZDRX01AQA3O* 
MZDRX01AQA3O 

ROZHODNUTÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ve spojení s 
§ 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, jehož účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Novartis Europharm Limited  
se sídlem Vista Building, Elm Park, Merrion Road, D04A9N6 Dublin 4, Irsko, ev. č. 617523, 
zastoupena: Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 
64575977 
 
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.,  
se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, ev. č.: 142248997, zastoupena: Ing. 
Ludmila Nováková, IČO: 48094099, se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5 
 
 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 
 
 Neuraxpharm Bohemia s.r.o. 
se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1, ev. č.: 07003773, zastoupena: SVUS 
Pharma a.s., se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 46504877 
 
 STADA Arzneimittel AG 
se sídlem Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Spolková republika Německo, ev. č.: 
HRB71290, zastoupena: STADA PHARMA CZ s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 15500 
Praha 13, IČO: 61063037 
 
 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 (dále též „Glenmark“) 
 
 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 
 
 Pfizer, spol. s r.o. 
se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, IČO: 49244809 
 
 Actavis Group PTC ehf. 
se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Islandská republika, ev. č.: 640706-310, 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 (dále také jen „Actavis“) 
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 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 
 
 SANDOZ s.r.o. 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 41692861 
 
 Vipharm S.A. 
se sídlem ul. A. i F. Radziwittów 9, 05-850 Ožarów Mazowiecki, Polská republika, ev. č.: 
0000050025, zastoupena: Pronteker Aleš, bytem Moravská 3334, 430 03 Chomutov 
 
 MEDOCHEMIE Ltd. 
se sídlem Konstantinoupoleos, 3011 Tsiflikoudia, Limassol, Kyperská republika, ev. č.: 
CY10007761P, zastoupena: Medochemie Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Lehárova 1808/11, 
143 00 Praha 4, IČO: 25125559 
 
 Zentiva, k.s. 
se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030, zastoupena: 
Šnáblová Martina, bytem Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
 
 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 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 

 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 (dále jen „odvolatel 
Mylan“) 
 

 Egis Pharmaceuticals PLC, se sídlem Kéresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, 
Maďarská republika, ev. č. HU10686506, registrační č. 01-10-041762, 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, (dále také jen „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 30. 3. 2020, 
č. j. sukl80972/2020, sp. zn. SUKLS174857/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize úhrad ve společném řízení o změně výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
zařazenými do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace), tj.: 
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Kód Ústavu Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0154564 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 28 
0154568 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 98 
0154010 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 28 
0154013 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 56 
0154015 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 84 
0154016 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 98 
0154025 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 28 
0154028 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 56 
0154030 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 84 
0131506 APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 
0131507 APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 
0131504 APO-DONEPEZIL 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 
0016459 ARICEPT 10MG TBL FLM 28 
0119509 ARICEPT 10MG TBL FLM 98 
0016458 ARICEPT 5MG TBL FLM 28 
0241630 DONEPEZIL ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ 

TABLETY 
10MG TBL FLM 28 

0241618 DONEPEZIL ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 28 

0151596 DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG 10MG TBL FLM 28 
0151581 DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 28 
0161204 DONEPEZIL KRKA 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 
0161194 DONEPEZIL KRKA 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 
0230992 DONEPEZIL MYLAN 10MG POR TBL DIS 28 
0231020 DONEPEZIL MYLAN 10MG TBL FLM 28 
0231022 DONEPEZIL MYLAN 10MG TBL FLM 56 
0231024 DONEPEZIL MYLAN 10MG TBL FLM 84 
0231007 DONEPEZIL MYLAN 5MG TBL FLM 28 
0124877 DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ 

TABLETY 
10MG TBL FLM 28 

0128002 DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

10MG TBL FLM 84 

0159618 DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG POR TBL DIS 28 
0142191 DONPETHON 10 MG 10MG TBL FLM 28 
0142198 DONPETHON 10 MG 10MG TBL FLM 98 
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0142180 DONPETHON 5 MG 5MG TBL FLM 28 
0142187 DONPETHON 5 MG 5MG TBL FLM 98 
0143741 DOSPELIN 10 MG 10MG TBL FLM 28 
0143737 DOSPELIN 5 MG 5MG TBL FLM 28 
0193902 EXELON 13,3MG/24H TDR EMP 

30X27MG 0026530 EXELON 1,5MG CPS DUR 56 
0026533 EXELON 3MG CPS DUR 56 
0026536 EXELON 4,5MG CPS DUR 56 
0029184 EXELON 4,6MG/24H TDR EMP 

30X9MG 0026539 EXELON 6MG CPS DUR 56 
0029188 EXELON 9,5MG/24H TDR EMP 

30X18MG 0235997 GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30 I 
0236023 GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 30 I 
0235973 GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 30 II 
0170557 KOGNEZIL 10MG TBL FLM 28 
0170543 KOGNEZIL 5MG TBL FLM 28 
0131910 LANDEX 10 MG 10MG TBL FLM 2X14 II 
0131911 LANDEX 10 MG 10MG TBL FLM 4X14 II 
0131884 LANDEX 5 MG 5MG TBL FLM 2X14 II 
0149178 NIMVASTID 1,5MG POR TBL DIS 28X1 
0149183 NIMVASTID 3MG POR TBL DIS 28X1 
0149188 NIMVASTID 4,5MG POR TBL DIS 28X1 
0149193 NIMVASTID 6MG POR TBL DIS 28X1 
0233080 PROMEMORE 10MG TBL FLM 30 
0233082 PROMEMORE 10MG TBL FLM 90 
0041447 YASNAL 10MG TBL FLM 28 
0041445 YASNAL 5MG TBL FLM 28 
0161184 YASNAL ORO TAB 10 MG 10MG POR TBL DIS 4X7 
0161174 YASNAL ORO TAB 5 MG 5MG POR TBL DIS 4X7 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o:  

 
I .  Podle § 90 odst. 4 ve spojení s §  66 odst.  2 správního řádu se výroky 
č.  3, 4, 6, 7, 10, 11, 33, 35, 61 a 62  napadeného rozhodnutí ruší a  řízení se 
v tomto rozsahu zastavuje.  
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I I .  Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání odvolatele Egis  zamítá 
a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.  
 
I I I .  Podle § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání odvolatele Mylan jako 
opožděné zamítá.  

 

O d ů v o d n ě n í :  

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující skutečnosti. 
 
Dne 2. 8. 2017 zahájil Ústav z moci úřední v rámci revize systému úhrad ve smyslu § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), pod 
sp. zn. SUKLS174857/2017 správní řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční 
skupiny č. 87/1 – léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. a transdermální aplikace (dále 
také jen „referenční skupina 87/1“ a „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 30. 3. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii 
Alzheimerovy choroby, p. o. a transdermální aplikace), základní úhradu ve výši 8,7420 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, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38a), 39, 40, 41, 42a), 43, 44a), 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62, které jsou ve vztahu k tomuto výroku 
výroky navazujícími. 
 
2.  
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 11 a 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, pro skupinu 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem 
léčivé látky rivastigmin transdermální jednu další zvýšenou úhradu ve výši 17,1781 Kč 
za ODTD. 
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Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 38b), 42b) a 44b), 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 léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154564 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ 

TABLETY 
10MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
4. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
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0154568 
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 98 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 856,72 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
5. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154010 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
6. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154013 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 56 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 489,55 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
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Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
7. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154015 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 84 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 734,33 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154016 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 98 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 856,72 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
9. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154025 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
10. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154028 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 56 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
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12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 
0154030 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 84 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 367,16 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131506 
APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 100 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 874,20 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
13. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131507 
APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 30 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 262,26 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 



 

 

Str. 15 z 177 

 

č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131504 
APO-DONEPEZIL 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 5MG TBL FLM 30 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 131,13 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
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Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
15. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0016459 ARICEPT  10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
16. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0119509 ARICEPT  10MG TBL FLM 98 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 856,79 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0016458 ARICEPT  5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0241630 
DONEPEZIL ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
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jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0147487 
DONEPEZIL ACCORD 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 28 

 
19. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0241618 
DONEPEZIL ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 5MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
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objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0147477 
DONEPEZIL ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 5MG TBL FLM 28 

 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0151596 DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG 10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
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Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0151607 DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG 10MG TBL FLM 28 
 
21. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0151581 DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0151592 DONEPEZIL ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 28 
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22. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0161204 DONEPEZIL KRKA 10 MG 10MG POR TBL DIS 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0161194 DONEPEZIL KRKA 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0230992 DONEPEZIL MYLAN  10MG POR TBL DIS 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0148748 DONEPEZIL MYLAN  10MG POR TBL DIS 28 
 
25. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0231020 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
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jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142136 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 28 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0231022 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 56 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 489,55 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
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12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142138 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 56 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0231024 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 84 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 734,33 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
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Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142140 DONEPEZIL MYLAN  10MG TBL FLM 84 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0231007 DONEPEZIL MYLAN  5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142150 DONEPEZIL MYLAN  5MG TBL FLM 28 
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29. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0124877 
DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 28 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0128002 
DONEPEZIL SANDOZ 10 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 10MG TBL FLM 84 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 734,33 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0159618 DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG POR TBL DIS 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142191 DONPETHON 10 MG 10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
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12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142198 DONPETHON 10 MG 10MG TBL FLM 98 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 856,72 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142180 DONPETHON 5 MG 5MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0142187 DONPETHON 5 MG 5MG TBL FLM 98 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 428,36 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0143741 DOSPELIN 10 MG 10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 



 

 

Str. 34 z 177 

 

12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0143737 DOSPELIN 5 MG 5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
38. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0193902 EXELON 
13,3MG/24H TDR EMP 
30X27MG 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 367,16 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
Tento výrok 38a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 38b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 11 a ustanovení § 
39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0193902 EXELON 13,3MG/24H TDR EMP 30X27MG 
 
tak, že nově činí 721,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 35 
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vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky jedné další zvýšené úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
V 
P: Rivastigmin v transdermální formě je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena 
demence jiného typu než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a 
potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově 
chorobě se stupněm postižení dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 
dosaženého skóre 20-13 bodů včetně a kteří nemohou být léčeni perorálními formami 
inhibitorů acetylcholinesterázy (IAchE) nebo kteří mají při této léčbě závažné gastrointestinální 
nežádoucí účinky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha). Po třech měsících od zahájení 
podávání rivastigminu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba 
rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání 
s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby rivastigminem. Další 
kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem 
není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně 
prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body 
dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. 
Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 
měsíců.  
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026530 EXELON 1,5MG CPS DUR 56 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 81,59 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
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postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026533 EXELON 3MG CPS DUR 56 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 163,18 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
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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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026536 EXELON 4,5MG CPS DUR 56 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
42. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 
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0029184 EXELON 
4,6MG/24H TDR EMP 
30X9MG 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 126,99 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
Tento výrok 42a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 42b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 11 a ustanovení § 
39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0029184 EXELON 4,6MG/24H TDR EMP 30X9MG 
 
tak, že nově činí 249,53 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 35 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky jedné další zvýšené úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
V 
P: Rivastigmin v transdermální formě je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena 
demence jiného typu než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a 
potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově 
chorobě se stupněm postižení dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 
dosaženého skóre 20-13 bodů včetně a kteří nemohou být léčeni perorálními formami 
inhibitorů acetylcholinesterázy (IAchE) nebo kteří mají při této léčbě závažné gastrointestinální 
nežádoucí účinky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha). Po třech měsících od zahájení 
podávání rivastigminu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba 
rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání 
s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby rivastigminem. Další 
kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem 
není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně 
prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body 
dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. 
Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 
měsíců.  
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0026539 EXELON 6MG CPS DUR 56 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 326,37 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
44. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0029188 EXELON 
9,5MG/24H TDR EMP 
30X18MG 

  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 262,26 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
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každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
Tento výrok 44a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 44b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b)  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 11 a ustanovení § 
39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění výši jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku  
 

Kód SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0029188 EXELON 9,5MG/24H TDR EMP 30X18MG 
 
tak, že nově činí 515,34 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 35 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky jedné další zvýšené úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
V 
P: Rivastigmin v transdermální formě je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena 
demence jiného typu než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a 
potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově 
chorobě se stupněm postižení dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 
dosaženého skóre 20-13 bodů včetně a kteří nemohou být léčeni perorálními formami 
inhibitorů acetylcholinesterázy (IAchE) nebo kteří mají při této léčbě závažné gastrointestinální 
nežádoucí účinky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha). Po třech měsících od zahájení 
podávání rivastigminu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba 
rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání 
s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby rivastigminem. Další 
kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem 
není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně 
prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body 
dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. 
Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 
měsíců.  
 
45. 
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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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0235997 GALANTAMIN MYLAN  16MG CPS PRO 30 I 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 262,26 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0191805 GALANTAMIN MYLAN  16MG CPS PRO 30 I 
0236005 GALANTAMIN MYLAN  16MG CPS PRO 30 II 
0191813 GALANTAMIN MYLAN  16MG CPS PRO 30 II 

 
 
 
46. 
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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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0236023 GALANTAMIN MYLAN  24MG CPS PRO 30 I 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 393,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0191823 GALANTAMIN MYLAN  24MG CPS PRO 30 I 
0236031 GALANTAMIN MYLAN  24MG CPS PRO 30 II 
0191831 GALANTAMIN MYLAN  24MG CPS PRO 30 II 

 
47. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0235973 GALANTAMIN MYLAN  8MG CPS PRO 30 II 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 131,13 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0191787 GALANTAMIN MYLAN  8MG CPS PRO 30 I 
0235983 GALANTAMIN MYLAN  8MG CPS PRO 30 I 
0191795 GALANTAMIN MYLAN  8MG CPS PRO 30 II 

 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0170557 KOGNEZIL  10MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0170543 KOGNEZIL  5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131910 LANDEX 10 MG 10MG TBL FLM 2X14 II 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
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12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131911 LANDEX 10 MG 10MG TBL FLM 4X14 II 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 489,55 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0131884 LANDEX 5 MG 5MG TBL FLM 2X14 II 
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do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0149178 NIMVASTID 1,5MG POR TBL DIS 28X1 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 40,80 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0149183 NIMVASTID 3MG POR TBL DIS 28X1 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 81,59 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
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měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
55. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0149188 NIMVASTID 4,5MG POR TBL DIS 28X1 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
56. 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0149193 NIMVASTID 6MG POR TBL DIS 28X1 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 163,18 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Rivastigmin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu 
než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena diagnóza 
Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání rivastigminu je provedeno 
další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, 
nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem 
před zahájením léčby rivastigminem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po 
každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. 
měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. 
zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) 
a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů 
trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců. 
 
57. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0233080 PROMEMORE  10MG TBL FLM 30 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 262,26 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0127009 PROMEMORE  10MG TBL FLM 30 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0233082 PROMEMORE  10MG TBL FLM 90 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 786,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 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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P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
Kód 
SÚKL 

Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0127011 PROMEMORE  10MG TBL FLM 90 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0041447 YASNAL  10MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
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provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0041445 YASNAL  5MG TBL FLM 28 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
61. 
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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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0161184 YASNAL ORO TAB 10 MG 10MG POR TBL DIS 4X7 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 244,78 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců. 
 
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 léčivého přípravku Doplněk názvu 

0161174 YASNAL ORO TAB 5 MG 5MG POR TBL DIS 4X7 
  
do referenční skupiny č. 87/1 (léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p. o. 
a transdermální aplikace) 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 122,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Donepezil a galantamin je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm 
postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 25-13 bodů včetně. Po třech měsících od zahájení podávání léčivého přípravku je 
provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba je hrazena při setrvání skóre, nebo 
jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před 
zahájením léčby. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. 
Léčba není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k 
objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší 
než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 
12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle 
než 9 měsíců.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel Mylan podal dne 21. 4. 2020 v 09:12 hodin proti napadenému rozhodnutí 
elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem odvolání. Toto odvolání bylo zasláno e-
ailem na adresu posta@sukl.cz a je založeno ve spise Ústavu pod č. j. sukl99925/2020, včetně 
e-mailu. Odvolatel Mylan je držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků uvedených ve 
výrocích 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47 (DONEPEZIL MYLAN, GALANTAMIN MYLAN). 
Odvolatel Mylan napadá napadené rozhodnutí ve výrocích 1 a 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47, 
přičemž výrok 1 o stanovení základní úhrady je podmiňujícím výrokem ke všem ostatním 
uvedeným výrokům, a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí v napadeném rozsahu a 
vrácení věci Ústavu k novému projednání. Odvolatel Mylan byl v napadeném rozhodnutí v 
souladu s § 68 odst. 5 správního řádu poučen, že proti napadenému rozhodnutí lze podat 
podle § 81 a násl. správního řádu u Ústavu odvolání, a to v souladu s § 83 odst. 1 správního 
řádu ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Napadené rozhodnutí bylo odvolateli Mylan oznámeno 
vyvěšením na úřední desku a doručeno dne 4. 4. 2020. Patnáctidenní lhůta pro odvolání 
započala pro všechny účastníky řízení dne 5. 4. 2020 a uplynula dne 20. 4. 2020. Poslední 
den lhůty pro podání odvolání připadl na neděli 19. 4. 2020. Připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je v návaznosti na § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu posledním dnem 
lhůty nejbližší příští pracovní den. V souladu s tímto bylo proto posledním dnem lhůty pro 
odvolání pondělí 20. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že proti napadenému rozhodnutí podal 



 

 

Str. 58 z 177 

 

odvolatel Mylan odvolání až dne 21. 4. 2020, je třeba vyhodnotit jeho odvolání jako opožděné. 
Podle § 92 odst. 1 správního řádu platí, že odvolací správní orgán opožděné odvolání 
zamítne. Odvolací orgán se proto námitkami odvolatele Mylan věcně nezabývá a jeho 
odvolání zamítá samostatným výrokem tohoto rozhodnutí.  
 
Druhý odvolatel, společnost Egis Pharmaceuticals PLC, podal proti napadenému rozhodnutí 
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání dne 20. 4. 2020. Odvolání bylo 
podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí ve výrocích 1 a 50, 51 a 52 a domáhá 
se jeho zrušení v celém rozsahu a vrácení věci Ústavu k novému projednání. Dne 29. 4. 2020 
odvolatel své odvolání doplnil. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků, které jsou uvedeny ve výrocích č. 50 až 52 (LANDEX).  
 
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. 
 
Úvodem odvolatel vytýká napadenému rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, že 
Ústav v rozporu se zákonem při vnější cenové referenci nezjistil použitelnou, tedy skutečnou 
a aktuální cenu výrobce do vnější cenové reference zahrnutých léčivých přípravků v 
členských státech Evropské unie, za kterou se skutečně na zahraniční trhy dodávají, a 
dokonce do vnější cenové reference zařadil i ceny ve státě, který členským státem Evropské 
unie vůbec není. Při úpravě základní úhrady referenční skupiny č. 87/1 vypočtené na základě 
takto nedostatečně zjištěných zahraničních cen výrobce léčivých přípravků pak Ústav 
neopatřil zjištění nezbytná k posouzení naplnění podmínek jejího zvýšení ve veřejném zájmu. 
Dále v rozporu s judikaturou Ústavního soudu nezajistil takový plně hrazený dostupný léčivý 
přípravek v zásadě terapeuticky zaměnitelný s ostatními přípravky referenční skupiny č. 87/1, 
aby nedocházelo k diskriminaci pacientů, k jejichž léčbě lze použít jen některé z těchto 
přípravků.  
 
Odvolací orgán k tomu předně opakuje, že k výše uvedeným námitkám odvolatel zaslal dne 
29. 4. 2020 Ústavu doplnění svého odvolání, jež bylo založeno do předmětné spisové 
dokumentace stejného dne pod č. j. sukl108382/2020 (dále také jako „doplnění odvolání“), 
a ve kterém odvolatel již poměrně obsáhle a do detailu rozepisuje své námitky, jež mají věcnou 
souvislost i s jeho výše uvedenou argumentací, vzhledem k tomu odvolací orgán přistoupí 
přímo k vypořádání dílčích námitek odvolatele z jeho podání ze dne 29. 4. 2020. 
e 
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S přihlédnutím k obsáhlosti a struktuře odvolací argumentace odvolatele v jeho doplnění 
odvolání odvolací orgán předesílá, že pro zlepšení přehlednosti vypořádání odvolací 
argumentace, odvolací orgán přistoupil k jejímu rozdělení na řadu jednotlivých dílčích bodů.  
 

1.   
Odvolatel v rámci doplnění odvolání blíže přibližuje postup Ústavu při stanovení základní 
úhrady. 
 
Odvolatel na straně 2 v článku II. odvolání připomíná, že Ústav nejprve posuzoval obvyklou 
denní terapeutickou dávku (jinde jen „ODTD“) léčivých látek donepezil, rivastigmin 
a galantamin, resp. případnou změnu jejich obvyklého dávkování v běžné klinické praxi při 
použití v referenční indikaci, kterou je symptomatická léčba mírné až středně závažné 
Alzheimerovy demence, od poslední hloubkové revize systému úhrad referenční skupiny 87/1 
provedené Ústavem, tedy ve společném řízení sp. zn. SUKLS59632/2014 (dále také jen 
„předchozí revize“), které dle údajů zjištěných odvolatelem na internetových stránkách Ústavu 
skončilo dne 15. března 2016. Odvolatel uvádí, že v tomto revizním řízení byly, resp. zůstaly 
stanoveny tyto ODTD: 
 
- u léčivé látky donepezil ve výši 10 mg s frekvencí dávkování jednou denně;  
- u léčivé látky rivastigmin v perorální formě podání ve výši 9 mg s frekvencí dávkování dvakrát 
denně;  
- u léčivé látky rivastigmin v transdermální formě podání ve výši 9,5 mg s frekvencí dávkování 
jednou denně a  
- u léčivé látky galantamin ve výši 16 mg s frekvencí dávkování jednou denně. 
 
Odvolatel je nicméně toho názoru, že Ústav v napadeném rozhodnutí konstatoval, že 
ke změně dávkování v klinické praxi nedošlo, ačkoli vůbec nezjistil, jaké je obvyklé dávkování 
léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v aktuální běžné klinické praxi, takže si pro 
napadené rozhodnutí ani neopatřil relevantní podklady, přičemž odvolatel konstatuje, že 
napadené rozhodnutí je (nejen) z tohoto důvodu nezákonné. Porušení zákona v tomto směru 
se odvolatel věnuje také níže v bodě III. svého podání ze dne 29. 4. 2020.  
  
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav je povinen podle § 39b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. při stanovení výše a podmínek 
úhrady u léčivých přípravků posoudit mimo jiné i jejich obvyklé dávkování. Ústav se zabýval 
problematikou stanovování výší ODTD léčivých látek obsažených v předmětných přípravcích 
(ve vztahu k jejich klinickému využití při hrazení v úrovni základní úhrady, tj. ve vztahu 
ke klinickému využití při symptomatické léčbě mírné až středně závažné Alzheimerovy 
demence na stranách 74 až 76 napadeného rozhodnutí. Ústav přitom skutečně napadeným 
rozhodnutím nezměnil ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad, 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. 76 napadeného rozhodnutí), jak rekapituluje 
odvolatel. 



 

 

Str. 60 z 177 

 

 
Ústav se přitom mimo jiného odkazoval například na odborný spisový podklad „4_Doporucene 
postupy CPS_V_DEMENCE_Alzheimer, 2018.pdf“, založený do předmětné spisové 
dokumentace dne 6. 3. 2020 pod č. j. sukl60406/2020 (dále také jen jako „doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018“). Podklad Doporučené postupy psychiatrické péče 2018 je pak pod 
číslem reference 4 uveden i v seznamu podkladů pro vydání napadeného rozhodnutí na straně 
68 napadeného rozhodnutí. Podklad doporučené postupy psychiatrické péče 2018 byl přitom 
publikován v roce 2018 – čili v následujícím roce, po zahájení předmětného správního řízení. 
Ústav také mimo jiného odkazoval na odborné spisové podklady „14_Frankova. Optimalizace 
lecby AD 2016.pdf“ a „9_NICE-Alzheimer.pdf“, založené společně do předmětné spisové 
dokumentace dne 6. 3. 2020 pod č. j. sukl60406/2020 (dále také jen jako „Franková 2015“ a 
„NICE 2014“). Podklady Franková 2015, resp. NICE 2014 jsou pak pod číslem reference 14, 
resp. pod číslem 9 uvedeny i v seznamu podkladů pro vydání napadeného rozhodnutí na 
straně 68 a 69 napadeného rozhodnutí. 
 
K dávkování donepezilu v klinické praxi podklad doporučené postupy psychiatrické péče 2018 
na straně 6 konkrétně uvádí následující: „Donepezil: Inhibitor mozkových acetylcholinesteráz. 
Podání 1x denně per os 5 mg, po 1-2 měsících zvyšujeme na 1x denně 10 mg. Provedena 
řada placebem kontrolovaných, randomizovaných, double blind studií s velkými soubory 
pacientů, prokázána účinnost u lehkých a středních, ale také u pokročilejších demencí – 
evidence A.“ Odborný článek Franková 2015 k dávkování donepezilu v tabulce 1 na straně 88 
uvádí „Zahajujeme dávkou 5 mg/den, při dobré toleranci po 4-8 týdnech dávku zvyšujeme na 
10 mg/den.“ Podklad NICE 2014 k dávkování donepezilu uvádí na straně 8 následující 
„Donepezil has a marketing authorisation in the UK for the symptomatic treatment of mild to 
moderately severe Alzheimer’s dementia. It is given initially at 5 mg once daily at bedtime. 
After 1 month the treatment should be assessed, and the dose can be increased to a maximum 
of 10 mg once daily if necessary.“  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že závěry Ústavu ohledně posouzení změny dávkování léčivé 
látky donepezil v běžné klinické praxi plně korespondují se shromážděnými odbornými 
podklady, jakož i se souhrnem údajů o léčivém přípravku vložených do předmětné spisové 
dokumentace dne 6. 3. 2020 pod č. j. sukl60406/2020 (označené referencí č. 1; jinak také jen 
jako „SPC“) na jejichž základě se Ústav rozhodl ODTD léčivé látky donepezil obsažené 
v předmětných přípravcích nezměnit. Odvolací orgán k tomu dodává, že podklad Doporučené 
postupy psychiatrické péče 2018 byl publikován v následujícím roce, po zahájení 
předmětného správního řízení, tedy v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán uvádí, že 
nelze bez dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování léčivé látky donepezil 
v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí neopatřil relevantní 
podklady. 
 
K dávkování rivastigminu pro perorální podání (jinde také jako „rivastigmin p. o.“) v klinické 
praxi podklad Doporučené postupy psychiatrické péče 2018 na straně 6 konkrétně uvádí 
následující: „Rivastigmin v perorální formě: Inhibitor mozkových acetyl- i butyrylcholinesteráz. 
Dávkuje se první měsíc 2x1,5 mg/den, druhý měsíc 2x3,0 mg/den, třetí měsíc 2x4,5 mg/den a 
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dále pak 2x6,0 mg/den. Má častější gastrointestinální nežádoucí účinky. Řada klinických 
placebem kontrolovaných, randomizovaných, double-blind studií s velkými soubory pacientů 
prokázala účinnost u lehkých až středních forem demence – evidence A. Dobré ovlivnění 
poruch chování“ Odborný článek Franková 2015 k dávkování rivastigminu p. o. v tabulce 1 na 
straně 88 uvádí „Zahajujeme dávkou 2 × 1,5 mg/den, při dobré toleranci dávku zvyšujeme na 
2× 3, 2× 4,5 a 2× 6 mg/den v čtyřtýdenních intervalech.“ Podklad NICE 2014 k dávkování 
rivastigminu p. o. uvádí na straně 10 následující „Rivastigmine has a marketing authorisation 
in the UK for the symptomatic treatment of mild to moderately severe Alzheimer’s dementia. 
The dose is initially 1.5 mg twice daily and may be increased in steps of 1.5 mg twice daily at 
intervals of at least 2 weeks according to tolerance up to a maximum dose of 6 mg twice daily.“  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že závěry Ústavu ohledně posouzení změny dávkování léčivé 
látky rivastigmin p. o. v běžné klinické praxi plně korespondují se shromážděnými odbornými 
podklady obsaženými ve správním spise, jakož i s SPC předmětných přípravků, na jejichž 
základě se Ústav rozhodl ODTD léčivé látky rivastigmin p. o. obsažené v předmětných 
přípravcích nezměnit. Odvolací orgán k tomu dodává, že podklad Doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018 byl publikován v následujícím roce, po zahájení předmětného 
správního řízení, tedy v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán uvádí, že nelze bez 
dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování léčivé látky rivastigmin p. o. 
v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí neopatřil relevantní 
podklady. 
 
K dávkování rivastigminu pro transdermální podání (jinde také jako „rivastigmin TD“) v klinické 
praxi podklad Doporučené postupy psychiatrické péče 2018 na straně 6 konkrétně uvádí 
následující: „Rivastigmin patch (náplasťová forma): Výhody oproti perorální formě – rychlá 
titrace (první měsíc obsahuje jednodenní náplast přibližně 5 mg a od druhého měsíce přibližně 
10 mg rivastigminu), podstatně menší výskyt nežádoucích účinků, zvláště gastrointestinálních. 
Stálejší plazmatická hladina látky. Klinické placebem kontrolované, randomizované dvojitě 
slepé studie prokázaly klinickou účinnost u lehkých až středních forem demence – evidence 
A.“ Odborný článek Franková 2015 k dávkování rivastigminu TD v tabulce 1 na straně 88 uvádí 
„Zahajujeme dávkou 4,6 mg/den, po 4–8 týdnech dávku zvyšujeme na 9,5 mg/den.“ Podklad 
NICE 2014 k dávkování rivastigminu TD uvádí na straně 10 následující „Alternatively 
rivastigmine patches are available, initially using a 4.6-mg patch per day. This can be increased 
to a 9.5-mg patch per day for at least 4 weeks.“  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že závěry Ústavu ohledně posouzení změny dávkování léčivé 
látky rivastigmin TD v běžné klinické praxi plně korespondují se shromážděnými odbornými 
podklady obsaženými ve správním spise, jakož i s SPC předmětných přípravků, na jejichž 
základě se Ústav rozhodl ODTD léčivé látky rivastigmin TD obsažené v předmětných 
přípravcích nezměnit. Odvolací orgán k tomu dodává, že podklad Doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018 byl publikován v následujícím roce po zahájení předmětného 
správního řízení, tedy v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán konstatuje, že nelze bez 
dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování léčivé látky rivastigmin TD 
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v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí neopatřil relevantní 
podklady. 
 
K dávkování galantaminu v klinické praxi podklad Doporučené postupy psychiatrické péče 
2018 na straně 6 konkrétně uvádí následující: „Galantamin: Inhibitor mozkových 
acetylcholinesteráz a allosterický modulátor nikotinových receptorů. Podání per os 2x denně 
nebo u retardované formy 1x denně, titrace – první měsíc 8 mg/den, druhý měsíc 16 mg/den 
a dále 24 mg/den. Provedena řada placebem kontrolovaných, randomizovaných, double-blind 
studií s dostatečně velkými soubory pacientů u lehkých až středních forem demence – 
evidence A.“ Odborný článek Franková 2015 k dávkování galantaminu v tabulce 1 na straně 
88 uvádí „Zahajujeme dávkou 8 mg/den, při dobré toleranci dávku zvyšujeme na 16 a 24 
mg/den v čtyřtýdenních intervalech.“ Podklad NICE 2014 k dávkování galantaminu uvádí na 
straně 8 následující „Galantamine has a marketing authorisation in the UK for the symptomatic 
treatment of mild to moderately severe dementia of the Alzheimer’s type. The formulation given 
most frequently is a capsule given initially at 8 mg once daily for 4 weeks and then increased 
to 16 mg once daily for at least 4 weeks. Maintenance treatment is 16–24 mg once daily 
depending on assessment of clinical benefit and tolerability.“  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že závěry Ústavu ohledně posouzení změny dávkování léčivé 
látky galantamin v běžné klinické praxi plně korespondují se shromážděnými odbornými 
podklady obsaženými ve správním spise, jakož i s SPC předmětných přípravků, na jejichž 
základě se Ústav rozhodl ODTD léčivé látky galantamin obsažené v předmětných přípravcích 
nezměnit. Podle § 39b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je Ústav povinen posoudit při stanovení 
výše a podmínek úhrady u léčivých přípravků mimo jiné jejich obvyklé dávkování a 
terapeutickou účinnost a bezpečnost, kdy pro toto posouzení musí do správního spisu založit 
odborné podklady a v rozhodnutí uvést a zdůvodnit všechny úvahy, kterými se při hodnocení 
těchto podkladů řídil a jaké z toho učinil závěry. Tomuto postupu Ústav v předmětném 
správním řízení dostál. Odvolací orgán k tomu dodává, že podklad Doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018 byl publikován v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán uvádí, 
že nelze bez dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování léčivé látky 
galantamin v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí neopatřil 
relevantní podklady. Postup Ústavu shledal odvolací orgán v souladu s právními předpisy a 
věcně správný. 
 
Argumentaci odvolatele stran neopatření si relevantních podkladů pro zjištění 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi při stanovování výší ODTD tak nelze 
přisvědčit. 
 

2.   
Dále odvolatel poznamenává, že z odůvodnění rozhodnutí č. j. sukl5934/2015 ze dne 13. 1. 
2015 vydaného Ústavem v řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS59632/2014 navíc vyplývá, že 
ani v tomto řízení Ústav obvyklé dávkování těchto léčivých látek donepezil, rivastigmin 
a galantamin v běžné klinické praxi nezjišťoval. ODTD stanovené, resp. ponechané 
v poslední revizi tedy rovněž nebyly stanoveny v souladu se zákonem. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán k tomu předně uvádí, že podle § 89 odst. 2 správního řádu platí, že „Odvolací 
správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v 
rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem“. Odvolací 
orgán, tedy nemůže v rámci předmětného správního řízení přezkoumávat zákonnost a 
správnost jiných správních rozhodnutí a řízení, která jejich vydání předcházela. Námitky 
odvolatele směřující do jiných správních řízení a rozhodnutí, která v nich byla vydána, tedy 
nelze považovat za přípustné a odvolací orgán se námitkou nebude, resp. nemůže dále 
zabývat, jak vyplývá ze zásady legality.  
 
Námitka odvolatele směřující na stanovení ODTD v poslední revizi úhrad v jiném 
správním řízení je nepřípustná. 
 

3.   
Odvolatel dále uvádí, že při stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 87/1 Ústav 
aplikoval § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za léčivý přípravek 
vyhovující § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. označil Ústav léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS 10MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0151596 (dále také jen „DONEPEZIL 
ACTAVIS“) s cenou výrobce ve Spojeném království Velké Británie   Severního Irska (dále jen 
„Spojené království“ nebo „Velká Británie“). Tato cena podle Ústavu činí 41,21450667 Kč za 
balení, čemuž vzhledem k ODTD léčivé látky donepezil, síle tohoto léčivého přípravku a 
velikosti jeho balení podle Ústavu odpovídá cena 1,4719 Kč za ODTD. Odvolatel namítá, že 
tato částka neměla být vůbec zohledněna, jelikož Spojené království není členským státem 
Evropské unie.  
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující.  
 
Podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. mimo jiného platí, že se základní úhrada 
v referenčních skupinách stanoví ve výši „nejnižší ceny výrobce připadající na denní 
terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených 
do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo 
potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice“, přičemž rozhodné období 
pro vyhledání cen výrobce za účelem stanovení základní úhrady v referenční skupině upravuje 
§ 12 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (jinde také jako „prováděcí vyhláška“ nebo „vyhláška č. 
376/2011 Sb.“), kdy podle § 12 odst. 1 prováděcí vyhlášky platí, že „rozhodným obdobím pro 
zjištění cen výrobce je doba 21 dnů ode dne zahájení správního řízení“ a dále podle § 12 odst. 
3 prováděcí vyhlášky mimo jiného platí, že „každým uplynutím celých 3 kalendářních čtvrtletí 
po kalendářním čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení, Ústav zjistí ceny výrobce 
znovu, a to ve lhůtě 21 dnů“.  
 



 

 

Str. 64 z 177 

 

Postup Ústavu při stanovení výše základní úhrady v předmětném správním řízení je popsán v 
odůvodnění výroku č. 1 na stranách 84 až 90 napadeného rozhodnutí. Zvlášť je také popsán 
ve spisovém podkladu číslo 24 „FU_87-1_4q2019_SUKLS174857_2017.pdf“, založeném 
v rámci dokumentů Cenové reference a podklady pro stanovení základní úhrady, založené do 
spisu dne 6. 2. 2020 pod č. j. sukl33865/2020 (jinde také jako „podklad cenové reference 4“). 
 
Ústav v souladu s § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. identifikoval přípravek 
s nejnižší cenou výrobce připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku. Referenčním 
přípravkem byl identifikován přípravek DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG 10MG TBL FLM 28 
zjištěný ve Velké Británii.  
 
Ústav dále zkoumal možnost navýšení základní úhrady a zjistil, že podmínka odchylky pro 
navýšení úhrady uvedená v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. byla splněna. Nejnižší cena 
výrobce zjištěná ve Velké Británii je o 77,24 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší ceny 
výrobce téhož přípravku zjištěných v ostatních zemích EU. Druhá cena referenčního přípravku 
byla zjištěna v Polsku. Třetí cena referenčního přípravku byla zjištěna v Rumunsku. Cena 
výrobce referenčního přípravku z průměru druhé a třetí nejnižší ceny činila 181,06843815 Kč. 
Základní úhrada vypočtená z této ceny činila 6,4667 Kč/ODTD. Vzhledem k výše uvedenému 
Ústav zvýšil základní úhradu předmětné referenční skupiny podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 
376/2011 Sb. do výše ceny za ODTD referenčního přípravku vypočtené z průměru jeho druhé 
a třetí nejnižší ceny za ODTD. 
 
V dalších krocích Ústav zjišťoval možnost postupu podle § 39c odst. 2 písm. b) až d) zákona 
č. 48/1997 Sb. a podle § 39c odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., avšak neshledal k tomu splnění 
zákonem předvídaných podmínek. 
 
Ústav dále zjistil, že ve skupině číslo 162, léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory 
cholinesterázy), uvedené v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., do které předmětné přípravky 
patří, není zajištěn alespoň jeden plně hrazený dostupný přípravek. V souladu s postupem 
podle § 39c odst. 5 téhož zákona Ústav nalezl nejméně nákladný přípravek z posuzované 
skupiny. Jedná se o GALANTAMIN MYLAN 24MG (cena výrobce 393,39 Kč). Základní 
úhrada ve výši 8,7420 Kč za ODTD tedy vychází z nejnižší ceny výrobce v přepočtu na 
ODTD referenčního přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG (cena výrobce 393,39 Kč) 
zjištěné v České republice. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv Ústav v napadeném rozhodnutí v prvních dvou krocích 
kalkuloval při stanovení výše základní úhrady s cenou výrobce léčivého přípravku zjištěnou ve 
Velké Británii, základní úhrada byla finálně stanovena postupem podle § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. podle ceny výrobce léčivého přípravku zjištěné v České republice. Cenu 
výrobce zjištěnou ve Velké Británii podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. tudíž 
Ústav při stanovení základní úhrady ve výsledku neaplikoval.  
 
Co se týče odchodu Spojeného království z EU v průběhu předmětného správného řízení, 
odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
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K vystoupení Spojeného království z EU došlo uplynutím půlnoci dne 31. 1. 2020 
středoevropského času. Od 1. 2. 2020 SEČ ukončila Velká Británie své členství v EU.  
 
Podrobnosti stanovení rozhodného období pro zjištění ceny výrobce pro stanovení úhrady 
ve smyslu zmocnění dle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. stanoví § 12 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., podle kterého platí, že 
 
„(1) Rozhodným obdobím pro zjištění cen výrobce je doba 21 dnů ode dne zahájení správního 
řízení. 
(2) V případě postupu podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) zákona se odstavec 1 nepoužije; 
písemné ujednání o nejvyšší ceně výrobce podle § 39a odst. 2 písm. b) zákona a dohodu o 
úhradě lze předložit ve lhůtě k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí podle § 39g odst. 5 
zákona. 
(3) Každým uplynutím celých 3 kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém bylo 
zahájeno správní řízení, Ústav zjistí ceny výrobce znovu, a to ve lhůtě 21 dnů. Ve správním 
řízení o stanovení maximální ceny přípravku, který obsahuje léčivou látku, která není 
obsažena v žádném přípravku s danou cestou podání hrazeném ze zdravotního pojištění, se 
zjišťování cen výrobce provádí znovu každým uplynutím celých 2 kalendářních čtvrtletí, a to 
ve lhůtě 21 dnů. 
(4) V případě vydání rozhodnutí nebo rozsudku soudu, kterým je zrušeno rozhodnutí Ústavu 
a věc vrácena k novému projednání, se zjistí ceny výrobce znovu, a to ve lhůtě 21 dnů ode 
dne zahájení nového projednání.“ 
 
Odvolací orgán uvádí, že předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 2. 8. 2017, což je patrné 
např. ze strany 52 napadeného rozhodnutí. Ústav založil do předmětné spisové dokumentace 
dne 13. 9. 2017 pod č. j. sukl229385/2017 dokument „FU_87-
1_2q2017_SUKLS174857_2017.pdf“ s cenovými referencemi (dále jen jako „podklad cenové 
reference 1“), kde je na straně 1 patrné, že ceny byly zjištěny Ústavem ke dni 23. 8. 2017, tedy 
21 dní po zahájení předmětného správního řízení což je v souladu s § 12 odst. 1 prováděcí 
vyhlášky.  
 
Ústav dále vložil do předmětné spisové dokumentace dne 10. 8. 2018 pod 
č. j. sukl301064/2018 dokument „FU_87-1_2q2018_SUKLS174857_2017.pdf“ s aktualizací 
cenových referencí (dále jen jako „podklad cenové reference 2“), jak je patrné ze strany 1 
podkladu cenové reference 2, Ústav zjišťoval ceny platné ke dni 18. 7. 2018, tedy po uplynutí 
třech kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno předmětné 
správní řízení, což je plně v souladu s § 12 odst. 3 prováděcí vyhlášky.  
 
Ústav dále vložil do předmětné spisové dokumentace dne 10. 5. 2019 pod 
č. j. sukl114383/2019 dokument „FU_87-1_1q2019_SUKLS174857_2017.pdf“ s aktualizací 
cenových referencí (dále jen jako „podklad cenové reference 3“), jak je patrné ze strany 1 
podkladu cenové reference 3, Ústav zjišťoval ceny platné ke dni 24. 4. 2019, tedy po uplynutí 
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třech kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém proběhla předchozí aktualizace 
podkladu cenové reference 2, což je plně v souladu s § 12 odst. 3 prováděcí vyhlášky.  
 
Následně Ústav vložil do předmětné spisové dokumentace dne 6. 2. 2020 pod 
č. j. sukl33865/2020 dokument „FU_87-1_4q2019_SUKLS174857_2017.pdf“ s aktualizací 
cenových referencí (jinde také jako „podklad cenové reference 4“), jak je patrné ze strany 1 
podkladu cenové reference 4, Ústav zjišťoval ceny platné ke dni 16. 1. 2020, tedy po uplynutí 
třech kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém proběhla předchozí aktualizace 
podkladu cenové reference 3, což je rovněž plně v souladu s § 12 odst. 3 prováděcí vyhlášky.  
 
V rozhodném období byla Ústavem správně nalezena a pro účely stanovení základní úhrady 
podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. správně použita cena výrobce ve Velké 
Británii, neboť v rozhodném období, tedy ke dni 16. 1. 2020, které vymezuje platnost cenové 
reference pro předmětné správní řízení, byl faktický stav takový, že Velká Británie byla stále 
členským státem EU.  
 
Dne 30. 3. 2020 Ústav vydal napadené rozhodnutí, přičemž již aktualizaci podkladu cenových 
referencí neprovedl a vycházel v napadeném rozhodnutí z cenových referencí a stavu 
členských zemí Evropské unie platných ke dni 16. 1. 2020. 
 
Jak je z výše uvedené citace § 12 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zřejmé, toto ustanovení se 
nezabývá vymezením zemí, ve kterých se má v rozhodném období zjišťovat nejnižší cena 
výrobce. Okruh zemí, ve kterých Ústav při stanovení základní úhrady zjišťuje nejnižší ceny 
výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivých přípravků zařazených do referenční 
skupiny, je určen v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. tak, že musí jít o země 
Evropské unie, přičemž léčivý přípravek zároveň musí být dostupný v České republice. 
V předmětném správním řízení se na rozdíl od situace platné ke dni posledního rozhodného 
období (16. 1. 2020) výčet zemí Evropské unie ke dni vydání napadeného rozhodnutí (30. 3. 
2020) změnil. Aby správním orgánem zvolené řešení vtělené do konkrétních výroků správního 
rozhodnutí odpovídalo okolnostem daného případu (§ 2 odst. 4 správního řádu), musí toto 
řešení být v souladu se stavem právního řádu v době vydání rozhodnutí a v souladu se 
skutkovými okolnostmi shromážděnými v průběhu správního řízení a platnými i v době vydání 
rozhodnutí, neexistují-li z tohoto obecného pravidla výjimky (jako např. rozhodná období). 
Jelikož však základní úhrada byla finálně stanovena postupem podle § 39c odst. 5 zákona č. 
48/1997 Sb. podle ceny výrobce léčivého přípravku zjištěné v České republice a Ústav cenu 
výrobce zjištěnou ve Velké Británii podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. při 
stanovení základní úhrady ve výsledku neaplikoval, nelze proto považovat zohlednění ceny 
výrobce zjištěné Ústavem ve Velké Británii při výpočtu za vadu napadeného rozhodnutí, která 
měla za následek jeho nezákonnost, tj. rozpor s platnými právními předpisy.  
 
Odvolací orgán uvádí, že námitku odvolatele, že Ústav v napadeném rozhodnutí 
vydaném dne 30. 3. 2020 při stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 87/1 
v rozporu s § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zohlednil cenu přípravku 
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DONEPEZIL ACTAVIS, resp. jakéhokoli léčivého přípravku ve Spojeném království, 
ačkoliv Spojené království není od 1. 2. 2020 zemí Evropské unie, shledal nedůvodnou.  
 

4.   
Dle odvolatele uvedená částka navíc není cenou výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
v tomto nečlenském státě, jak odvolatel podrobně rozvádí níže v bodě IV. odvolání. 
 
Co se týče námitky odvolatele, že uvedená částka navíc není cenou výrobce přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS ve Spojeném království, odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Průběžně kalkulovaná výše základní úhrady (ještě před finálním navýšením postupem podle 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) činila 1,4719Kč/ODTD, přičemž vskutku vycházela z ceny 
výrobce ve Velké Británii (41,21450667 Kč/balení) předmětného přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS, což je patrné ze strany 86 napadeného rozhodnutí.  
 
Odvolací orgán ozřejmí postup dopočtu ceny výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
ve Velké Británii.  
 
Podle podkladu „48_Seznam referencnich zdroju_od_30_10_2019.pdf“, vloženého do spisové 
dokumentace dne 6. 2. 2020 pod č. j. sukl33865/2020 (dále jen jako „seznam referenčních 
zdrojů“), zjišťuje Ústav ve Velké Británii velkoobchodní cenu (Price) posuzovaných přípravků 
v britských librách (GBP). Pro přípravek DONEPEZIL ACTAVIS byla Ústavem ve Velké Británii 
ke dni 16. 1. 2020 konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 1,560 GBP. Tato okolnost je 
přitom zřejmá ze str. 9 podkladu cenové reference 4. Vzhledem ke skutečnosti, že 
velkoobchodní cena ve Velké Británii nemá charakter ceny výrobce, přičemž samotná britská 
cena výrobce zveřejňována není, přistupuje Ústav k jejímu dopočtu, kdy jako výchozí hodnotu 
bere právě veřejně dostupnou britskou velkoobchodní cenu. Tento dopočet je metodicky 
popsán v metodice Ústavu, vložené do předmětné spisové dokumentace ke dni 6. 2. 2020 pod 
č. j. sukl33865/2020 pod označením „SP-CAU-010_verze29_Metodika prepoctu nalezene 
ceny na cenu referencni.pdf“ (dále také jen jako „metodika přepočtu“). 
 
Z metodiky přepočtu (str. 2 a 8) je zřejmé, že do výpočtu britské ceny výrobce ze zjištěné 
britské velkoobchodní ceny vstupuje pouze průměrná 12,50% obchodní přirážka distributora. 
Průměrná 12,5% obchodní přirážka distributora ve Velké Británii je podle strany 9 metodiky 
přepočtu podložena podkladem Surveying, Assessing and Analysing the Pharmaceutical 
Sector in the 25 EU Member States, jehož autorem je Österreichisches Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen (podklad jinde též jen pod zkratkou „ÖBIG“), a to konkrétně jeho stranou 
716. Podklad ÖBIG byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 6. 2. 2020 pod č. j. 
sukl33865/2020 jako „OBIG.pdf“. Na příslušné straně podkladu ÖBIG pak mimo jiného stojí: 
„The wholesale margins for branded pharmaceuticals are determined within the scope of the 
PPRS (cf. 26.1.4.1) and may be at a maximum of 12.5% off the NHS price (the price which is 
reimbursed by the NHS). This percentage has remained unchanged since 1983. However, 
the wholesaler is free to set a lower margin and in practice wholesalers give a proportion of 
their margin as a discount to pharmacies.“ 
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Z britské velkoobchodní ceny je tak dopočítávána britská cena výrobce podle vztahu cena 
výrobce = velkoobchodní cena / 1,125, což je zřejmé právě ze strany č. 8 metodiky přepočtu. 
Pro přípravek DONEPEZIL ACTAVIS činila dopočítaná britská cena výrobce částku 1,39 GBP, 
což je dáno vztahem 1,39 ≈ 1,560 /1,125. To se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 9 
podkladu cenové reference 4. 
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat britskou cenu 
výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu britských 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 britské ceny výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 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 britské ceny výrobce v zásadě 
dopočítával na základě znalosti toliko maximální výše obchodní přirážky distributora. Je zde 
tudíž vskutku možné, že reálná britská cena výrobce (případně ani jedna reálná britská cena 
výrobce, je-li reálných britských cen výrobce ve skutečnosti vícero) přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS se nemusí shodovat s Ústavem použitou maximální výší obchodní přirážky. 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“. 
 
Okolnost, že Ústavem prezentovaná britská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
nemusí odpovídat jeho reálné britské ceně výrobce, zde tedy není právně relevantní, je-li jinak 
Ústavem prezentovaná britská cena výrobce nadána zákonnou vyvratitelnou domněnkou 
správnosti, již se nepodařilo žádnému z účastníků předmětného správního řízení vyvrátit 
prokázáním opaku (např. prokázáním jiné výše britské ceny výrobce). 
 
Zcela na okraj lze poznamenat, že okolnosti, že nebyl žádným účastníkem předmětného 
správního řízení ve vztahu k Ústavem dopočtené britské ceně výrobce přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS prokázán opak (srov. § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.) nasvědčuje i to, že 
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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 DONEPEZIL 
ACTAVIS v žádném případě na britský 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 britské ceny výrobce vyvrátit 
výlučně prostřednictvím prokázání opaku účastníkem správního řízení, tj. postavením najisto, 
že Ústavem dopočítaná britská cena výrobce je zcela určitě nesprávná. Vyvratitelnou 
domněnku správnosti Ústavem dopočítané britské ceny výrobce tak nelze vyvrátit např. 
vedením polemik stran důvodných pochybností ve smyslu § 3 správního řádu, jelikož zvláštní 
§ 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. Odvolatel sice ve svém odvolání poukazuje na okolnost, že předmětný přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS není originálním léčivým přípravkem, ale generikem, přičemž právě z 
analýzy ÖBIG mimo jiného vyplývá, že u originálních léčivých přípravků mohou marže 
distributora činit nanejvýš 12,5 % z ceny hrazené z britské obdoby veřejného zdravotního 
pojištění. K tomu, ale musí odvolací orgán dodat, že takovou námitku odvolatel uvedl až 
v rámci svého odvolaní a Ústav se tak k této námitce nemohl vyjádřit v prvním stupni 
předmětného řízení, přičemž podle § 82 odst. 4 správního řádu 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 tato skutečnost byla známa 
odvolateli již během předmětného řízení v prvním stupni, a tudíž mohl tuto svou námitku již 
uplatnit dříve před Ústavem, nebude odvolací orgán v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu 
k části odvolací argumentace k uplatňovaným obchodním přirážkám u originálních a 
gererických přípravků dále přihlížet.  
 
Argumentace odvolatele stran jeho polemiky s Ústavem prezentovanou britskou cenou 
výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 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. 
 

5.   
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 č. 376/2011 Sb.  
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Odvolatel uvádí, že v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. může Ústav základní 
úhradu zvýšit ve veřejném zájmu, jestliže je základní úhrada vypočtena podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a cena referenčního přípravku je nižší o více než 20 % než 
průměr druhé a třetí nejnižší ceny referenčního přípravku zjištěné v ostatních členských 
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. 
  
Ústav proto dle odvolatele výše uvedenou částku 1,4719 Kč porovnal s průměrem druhé a třetí 
nejnižší ceny výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v (dle názoru odvolatele 
tentokrát již skutečných) členských státech Evropské unie, za které označil jeho ceny výrobce 
v Polsku a Rumunsku. Odvolatel podotýká, že přinejmenším částka zjištěná Ústavem 
v Rumunsku přitom s největší pravděpodobností není cenou uplatňovanou v době, ve 
které měl Ústav ceny zjistit, ale toliko uvedenou v této době v nedostatečně aktualizované 
zahraniční databázi. Ústav navíc dle odvolatele nezjišťoval, zda se léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS za jím zjištěné ceny v dané době do Polska a Rumunska skutečně 
dodával. Ani tyto ceny proto nejsou dle názoru odvolatele při vnější cenové referenci 
použitelné, jak odvolatel rozvádí rovněž níže v bodě V. odvolání.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav při aplikaci § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky za účelem zvýšení základní úhrady 
referenční skupiny č. 87/1 opravdu počítal se 77,24 % odchylkou britské ceny výrobce 
od průměru rumunské a polské ceny přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, viz strana 87 
napadeného rozhodnutí (podle strany 6 příbalové informace volně dostupné na internetových 
stránkách Ústavu - dále jen jako „příbalová informace“ - pod odkazem 
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=PI173079.pdf&type=pil&as=done
pezil-actavis-pil, je přípravek DONEPEZIL ACTAVIS registrovaný v Polsku a v Rumunsku pod 
obchodním názvem DONECEPT - pozn. odvolacího orgánu). 
 
Britská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS činila částku 41,21450667 Kč. 
 
Rumunská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS činila částku 193,87358000 Kč. 
 
Polská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS činila částku 168,26329630 Kč. 
 
Průměr rumunské a polské ceny výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS činil částku 
181,06843815 Kč, což je dáno vztahem 181,06843815 = (193,87358000 + 168,26329630) / 
2.  
 
77,24 % odchylka britské ceny výrobce od průměru rumunské a polské ceny výrobce pak byla 
identifikována na základě vztahu 77,24 ≈ 100 – (41,21450667 * 100 / 181,06843815). 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=PI173079.pdf&type=pil&as=donepezil-actavis-pil
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=PI173079.pdf&type=pil&as=donepezil-actavis-pil
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Rumunská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS je kalkulována následujícím 
způsobem.  
 
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 4 zjistil Ústav ke dni 16. 1. 2020 přímo rumunskou cenu 
výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS ve výši 36,130 RON, což při zohlednění směnného 
kurzu 5,366 Kč/RON činí částku 193,87358000 Kč (viz str. 8 podkladu cenové reference 4).  
 
Ústavem zjištěná rumunská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS je tedy náležitě 
podložena a plně přezkoumatelná, tudíž v jejím případě nastává vyvratitelná domněnka 
správnosti. Tato domněnka nebyla žádným účastníkem předmětného správního řízení 
vyvrácena, respektive žádným účastníkem předmětného správního řízení nebyl prokázán 
opak (srov. s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). Žádný účastník předmětného správního 
řízení tak např. neprokázal (nepostavil najisto), že Ústavem zjištěná rumunská cena výrobce 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS nebyla a nemohla být aktuální ke dni 16. 1. 2020. 
 
Polská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS je kalkulována následujícím způsobem.  
 
Podle seznamu referenčních zdrojů zjišťuje Ústav polskou cenu výrobce s daní (Urzedowa 
cena zbytu) v polských zlotých (PLN) z internetových stránek polského ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Pro přípravek DONEPEZIL ACTAVIS byla Ústavem v Polsku ke dni 16. 1. 2020 konkrétně 
zjištěna cena výrobce s daní z přidané hodnoty (DPH) ve výši 30,460 PLN. Tato okolnost je 
zřejmá ze strany 8 spisového podkladu cenové reference 4.  
 
Vzhledem k tomu, že součástí polské ceny výrobce je DPH, přistupuje Ústav k odečtení právě 
DPH, kdy jako výchozí hodnotu bere právě veřejně dostupnou polskou cenu výrobce s DPH. 
Tento přepočet je metodicky popsán v metodice přepočtu. 
 
Z metodiky přepočtu (str. 2 a 7) je zřejmé, že do přepočtu polské ceny výrobce ze zjištěné 
polské ceny s DPH vstupuje 8 % DPH. 
 
V zásadě lze pak polskou cenu výrobce přepočítat následujícím vztahem: 
 
Cena výrobce = Nalezená cena / (1 + % DPH) 
 
Po doplnění náležitých hodnot je výpočet následující: 
 
Cena výrobce = 30,460 / (1,08) 
Cena výrobce = 28,20370370 PLN  
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Podle podkladu cenové reference 4 činil ke dni 16. 1. 2020 směnný kurz 5,966 Kč/PLN, což 
při následném přepočtu na Kč (Cena výrobce v Kč = 28,20370370 * 5,966) činí částku 
168,26329630 Kč. To ostatně odpovídá ceně výrobce v Kč vypočtené Ústavem na straně 8 
podkladu cenové reference 4.  
 
Dle názoru ministerstva je tedy Ústavem vypočítaná polská cena výrobce přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS náležitě podložena a plně přezkoumatelná, tudíž v jejím případě 
nastává vyvratitelná domněnka správnosti. Tato domněnka nebyla žádným účastníkem 
předmětného správního řízení vyvrácena, respektive žádným účastníkem předmětného 
správního řízení nebyl prokázán opak (srov. s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). Žádný 
účastník předmětného správního řízení tak např. neprokázal (nepostavil najisto), že Ústavem 
dopočítaná částka není a nemůže být polskou cenou výrobce přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS. 
 
Argumentaci odvolatele stran polské a rumunské ceny výrobce přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS tak nelze přisvědčit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav nezjišťoval, zda se léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS za jím zjištěné ceny v dané době do Polska a Rumunska skutečně 
dodával, odvolací orgán uvádí, že Ústavem zjištěná cena přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
v Polsku a Rumunsku je náležitě podložena a plně přezkoumatelná, tudíž v obou případech 
nastává vyvratitelná domněnka správnosti. Tato domněnka nebyla odvolatelem ani žádným 
účastníkem předmětného správního řízení vyvrácena, respektive žádným účastníkem 
předmětného správního řízení nebyl prokázán opak. Žádný účastník předmětného správního 
řízení včetně odvolatele tak např. neprokázal (nepostavil najisto), že Ústavem zjištěná polská 
a rumunská cena přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, resp. přípravku DONECEPT nebyla cena, 
za kterou se předmětný přípravek skutečně do těchto zemí dodával ke dni 16. 1. 2020. Ani 
této námitce odvolatele nelze bez dalšího přisvědčit. 
 

6.   
Odvolatel doplňuje, že závažnými nedostatky „trpí“ i částky označované Ústavem za cenu 
výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS a ostatních přípravků referenční skupiny č. 
87/1 v dalších členských státech Evropské unie, odvolatel přitom odkazuje na bod VI. svého 
doplnění odvolání. Rozsah těchto pochybení je dle odvolatele takový, že při jejich odstranění 
by vnější cenová reference „dopadla“ zcela jinak.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak je patrné ze strany 27 doplnění odvolání (viz bod VI. doplnění odvolaní), odvolatel zejména 
naráží na částky vypočítané Ústavem jako ceny výrobce léčivých přípravků zařazených do 
předmětné referenční skupiny č. 87/1 v Dánsku, Finsku, Nizozemí a ve Švédsku. Odvolací 
orgán tedy přistoupí k objasnění postupu Ústavu při zjišťování cen výrobce předmětných 
přípravků ve výše uvedených členských státech EU. 
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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 ARICEPT 10MG TBL FLM 28, kód Ústavu 
0016459 s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg v jedné tabletě (dále jen jako „ARICEPT 10 
MG“), zjistil Ústav ke dni 16. 1. 2020 dánskou velkoobchodní cenu ve výši 852,500 DKK 
(dánských korun). Tato okolnost je zřejmá ze str. 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Vzhledem k tomu, že dánská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přepočítává 
dále Ústav tuto cenu na cenu výrobce.  
 
Z metodiky Ústavu 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 
6. 2. 2020 pod č. j. sukl33865/2020 (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 ARICEPT 10 MG činila dopočítaná dánská cena výrobce částku 797,09 DKK 
(797,09 ≈ 852,50 * (1-0,065)). To koresponduje s Ústavem dopočítanou částkou 797,09 DKK, 
uvedenou na straně 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat dánskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu dánských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený. U Ústavem prezentované dánské ceny výrobce přípravku 
ARICEPT 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 ARICEPT 10MG 
TBL FLM 98, kód Ústavu 0119509 s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg v jedné tabletě 
(dále jen jako „ARICEPT 10 MG 98 TBL“) byla Ústavem ve Finsku ke dni 16. 1. 2020 konkrétně 
zjištěna velkoobchodní cena ve výši 179,700 €, což je uvedeno například na straně 6 podkladu 
cenové reference 4.  
 
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.  
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Tento přepočet je popsán v metodice Ústavu. Z metodiky Ústavu 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 ARICEPT 10 MG 98 TBL 
činila dopočítaná finská cena výrobce částku 172,51 € (172,51 ≈ 179,700 * (1-0,04)). To se 
shoduje s částkou uvedenou na straně č. 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat finskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG 98 TBL 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 ARICEPT 10 MG 98 
TBL 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 GALANTAMIN MYLAN 24MG 
s obsahem léčivé látky galantamin v síle 24 mg v jedné kapsli, zjistil Ústav ke dni 16. 1. 2020 
nizozemskou maloobchodní cenu ve výši 14,850 €. Tato okolnost je zřejmá ze str. 7 podkladu 
cenové reference 4.  
 
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.  
 
Dopočet je popsán v metodice Ústavu, z níž je zřejmé, že do výpočtu nizozemské ceny 
výrobce ze zjištěné nizozemské maloobchodní ceny vstupuje 9 % DPH a 7,5 0% 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 GALANTAMIN MYLAN 24 MG činila dopočítaná 
maloobchodní cena bez daně částku 13,62385321 € (13,62385321 ≈ 14,850 / [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 GALANTAMIN MYLAN 
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24 MG činila dopočítaná nizozemská cena výrobce částku 12,60 € (12,60 ≈ 13,62385321 * (1-
0,075)), což se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 7 podkladu cenové reference 4.  
 
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 GALANTAMIN MYLAN 24 MG 
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 dále ozřejmí postup dopočtu švédských cen výrobce.  
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů, zjišťuje Ústav ve Švédsku velkoobchodní cenu 
(AIP) posuzovaných přípravků ve švédských korunách (SEK).  
 
Například pro přípravek ARICEPT 10 MG byla Ústavem ve Švédsku ke dni 16. 1. 2020 
konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 298,800 SEK. Tato okolnost je přitom zřejmá 
ze str. 9 podkladu cenové reference 4.  
 
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. 
 
Z metodiky Ústavu (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 ÖBIG, a to konkrétně jeho stranou 
679. 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 ARICEPT 10 MG činila dopočítaná švédská cena výrobce částku 
290,73 SEK, což je dáno vztahem 290,73 ≈ 298,800 * (1-0,027). To se shoduje s částkou 
uvedenou na straně č. 9 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat švédskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu švédských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený.  
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U Ústavem prezentované švédské ceny výrobce přípravku ARICEPT 10 MG 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. 
 
Odvolací orgán tedy bez dalšího neshledal v postupu Ústavu při dopočtu dánských, finských, 
nizozemských a švédských 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 cen výrobce ve Spojeném království.  
 
Argumentaci odvolatele stran vad v postupu Ústavu při zjišťování cen výrobce 
v ostatních členských státech tak nelze bez dalšího přisvědčit. 
 

7.   
Odvolatel uvádí, že průměr těchto cen podle Ústavu činí 181,06843815 Kč (za balení), čemuž 
odpovídá cena 6,4667 Kč za ODTD (pozn. odvolacího orgánu – odvolatel zde patrně odkazuje 
na průměr cen výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v Polsku a Rumunsku viz námitka č. 
5). Částka označená Ústavem za cenu výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
ve Spojeném království tedy je o 77,24 % nižší. Nejnižší cena výrobce léčivého přípravku 
s obsahem léčivé látky donepezil, rivastigmin nebo galantamin v České republice, jímž je 
podle Ústavu přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG, je vyšší než tento průměr, konkrétně 
činí 8,7420 Kč za ODTD. Ústav proto dle odvolatele základní úhradu referenční skupiny č. 
87/1 navýšil na tento průměr, tedy 6,4667 Kč za ODTD. 
 
Při úpravě základní úhrady podle § 16 prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb. dle odvolatele Ústav 
„přeskočil“ odstavec 1 tohoto ustanovení. Odvolatel namítá že, naplnění podmínek tohoto 
ustanovení Ústav nezjišťoval, ani si za tímto účelem neopatřil žádné podklady. Pouze 
konstatoval, že neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven se zvýšením základní úhrady 
podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, ačkoli tento souhlas je dle odvolatele povinen sám 
opatřit, nikoli čekat na jeho případné zaslání z vlastní iniciativy zdravotních pojišťoven. Také 
při zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu tedy Ústav podle názoru odvolatele porušil 
právní předpisy – odvolatel dále odkazuje na bod IX. svého odvolání níže. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky mimo jiného platí, že „Ve veřejném zájmu podle § 17 
odst. 3 zákona může Ústav se souhlasem všech zdravotních pojišťoven zvýšit základní 
úhradu, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky: 
a) jde o referenční skupinu, ve které jsou přípravky ověřeny užíváním v praxi a jsou nezbytné 
při poskytování zdravotní péče, 
b) jde o referenční skupinu, ve které by přípravky bez zvýšení základní úhrady ve veřejném 
zájmu mohly být nahrazeny pouze přípravky nákladnějšími, a 
c) zvýšení základní úhrady je nezbytné pro setrvání přípravků na trhu.“ 
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Podle § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky dále mimo jiného 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.“ 
 
Ústav se zvýšením základní úhrady referenční skupiny č. 87/1 ve veřejném zájmu ve smyslu 
§ 16 prováděcí vyhlášky zabýval na straně 87 napadeného rozhodnutí, přičemž postup podle 
odst. 1 tohoto ustanovení prováděcí vyhlášky neuplatnil, což Ústav odůvodnil tak, že 
„neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven se zvýšením úhrady ve veřejném zájmu 
(…)“.Ústav tak postupoval podle § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky, jelikož pro to byly splněny 
podmínky definované prováděcí vyhláškou, to je ostatně patrné např. na straně 87 
napadeného rozhodnutí nebo také na straně 10 spisového podkladu cenové reference 4. 
 
Obdobnou námitku odvolatel vznesl již v průběhu předmětného správního řízení a Ústav se 
s ní vypořádal na stranách 67 až 68 následovně: 
„Ústav uvádí, že požadavek na posouzení veřejného zájmu, který je součástí každého řízení 
vedeného před Ústavem a jenž je jedním ze základních zásad správního řízení podle 
ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, v řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků klade vysoké nároky na správní uvážení rozhodujícího orgánu, který musí 
rozhodnout, resp. zohlednit veřejný zájem tak, aby dostál rovnováhy mezi požadavkem 
na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho 
stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění v souladu 
s ustanovením § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
K posouzení možnosti navýšení základní úhrady dle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. je vedle kumulativního splnění dalších podmínek uvedených v tomto 
ustanovení (Ústav akcentuje povinnost doložit nezbytnost navýšení základní úhrady pro 
setrvání přípravků na trhu v ČR důkazy, např. vhodně zvolenou a prokazatelnou kalkulací 
včetně odůvodnění, jaké objektivní příčiny vedou držitele k názoru, že není schopen při 
dodávání přípravku na trh v ČR zohlednit ceny téhož přípravku v ostatních státech EU) 
nezbytný rovněž souhlas všech zdravotních pojišťoven. Ústav uvádí, že bez souhlasu všech 
zdravotních pojišťoven nelze základní úhradu dle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 
Sb. navýšit, zdravotní pojišťovny jsou obligatorním účastníkem úhradových správních řízení 
a jako takové byly řádně vyrozuměny o zahájení předmětného správního řízení včetně 
náležitého poučení o možnostech podávat vyjádření a předkládat důkazy a návrhy. Tato 
skutečnost byla potvrzena i rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky 
č. j. MZDR7650/2017-2/FAR ze dne 26. 7. 2019. 
K datu vydání rozhodnutí Ústav souhlasy zdravotních pojišťoven neobdržel, proto Ústav 
k navrhovanému navýšení úhrady ve veřejném zájmu léčivé látky galantamin, popř. dalších LL 
posuzovaných ve správním řízení sp. zn. SUKLS174857/2017 nepřistoupil. 
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Ústav nadto uvádí, že základní úhrada byla ve správním řízení navýšena ve veřejném zájmu 
dle ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a poté stanovena dle ustanovení § 39c 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému odvolací orgán s postupem Ústavu při navýšení základní úhrady 
podle § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky v podstatě souhlasí, jak bude blíže vysvětleno dále.  
 
Odvolací orgán uvádí, že § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, umožňuje Ústavu uplatnit správní 
uvážení a ve veřejném zájmu zvýšit úhradu jen tehdy, jestliže jsou kumulativně naplněny 
všechny tři podmínky uvedeného ustanovení.  
 
Stačí, když jedna z podmínek splněna není a Ústav již základní úhradu ve veřejném zájmu dle 
§ 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky nezvýší. Ústav nemá povinnost zvýšit základní úhradu 
ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, ale pouze možnost, a to pokud jsou 
splněny veškeré podmínky pro navýšení.  
 
Ustanovení § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky také vyžaduje, aby se zvýšením základní úhrady 
ve veřejném zájmu souhlasily i zdravotní pojišťovny Ústav nemá zákonnou povinnost se 
obligatorně předem dotazovat zdravotních pojišťoven, zda se zvýšením základní úhrady 
souhlasí či nikoli.  
 
Pokud odvolatel tvrdí, že Ústav je povinen opatřit si sám souhlas všech zdravotních pojišťoven 
pro zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, měl 
k tomu odvolatel zejména uvést relevantní tvrzení a předložit potřebné důkazy.  
 
Co se týče „přeskočení“ aplikace § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, tak k tomu ministerstvo 
uvádí, že Ústav nemá v předmětném správním řízení zákonnou povinnost postupovat 
ve správním řízení přednostně dle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, což by ostatně bylo 
v rozporu s konstantní rozhodovací praxí. 
 
Odvolací orgán závěrem k této námitce dodává, že Ústav postupoval v souladu se zákonem, 
když neaplikoval § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, přičemž svůj postup Ústav v napadeném 
rozhodnutí dostatečně odůvodnil.  
 
Námitce odvolatele na porušení právních předpisů při neuplatnění postupu při zvýšení 
základní úhrady ve veřejném zájmu podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky nelze 
přisvědčit. 
 

8.   
Odvolatel uvádí, že v předmětném správním řízení Ústav aplikoval § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., podle nějž je Ústav povinen 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, upravit úhrady Ústavem právě posuzované referenční (či pseudoreferenční ve smyslu 
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§ 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.) skupiny léčivých přípravků tak, aby nejméně nákladný 
léčivý přípravek této skupiny plně hrazen byl.   
 
Odvolatel upřesňuje, že léčivé látky referenční skupiny č. 87/1 jsou přitom zařazeny do skupiny 
162 - léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 
48/1997 Sb. a Ústav správně zjistil, že při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. 
a) zákona č. 48/1997 Sb. ve spojení s § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb. nebude 
žádný z těchto léčivých přípravků plně hrazen. Základní úhradu ovšem dle odvolatele 
Ústav zvýšil jen na cenu výrobce za ODTD nejméně nákladného přípravku referenční skupiny 
č. 87/1, za nějž označil přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG, tedy na částku 8,7420 Kč. 
Tímto postupem však podle odvolatele nebudou mít v rozporu s ústavním pořádkem 
zajištěnu plně hrazenou léčbu všichni pojištěnci, k jejichž léčbě jsou léčivé přípravky 
referenční skupiny č. 87/1 určeny. Odvolatel tak konstatuje, že Ústav byl tudíž povinen zajistit 
plnou úhradu i dalšího léčivého přípravku, resp. přípravků, jak odvolatel podrobně rozvádí 
níže v bodech VII. a VIII svého odvolání. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Základní úhrada (jinde také jen jako „ZÚ“) referenční skupiny č. 87/1 byla výrokem č. 1 
napadeného rozhodnutí upravena v souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož 
Ústav zjistil, že ve skupině č. 162 – léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory 
cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. (dále jen jako „skupina č. 162“), kam náleží 
léčivé látky donepezil, rivastigmin p. o., rivastigmin TD. a galantamin, jež obsahují předmětné 
léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny č. 87/1, nebude zajištěn alespoň jeden plně 
hrazený léčivý přípravek. Ústavem byl tak zjištěn v souladu s § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. nejméně nákladný přípravek z předmětné referenční skupiny - přípravek 
GALANTAMIN MYLAN 24MG - s cenou výrobce 393,39 Kč. Na základě jeho ceny byla 
upravena ZÚ a zajištěna jeho plná úhrada a zajištěn plně hrazený zástupce skupiny č. 162. 
Tyto okolnosti jsou patrné zejména na stranách 89 a 90 napadeného rozhodnutí.  
 
Ústav přitom na straně 90 napadeného rozhodnutí popsal, že ke dni vydání napadeného 
rozhodnutí ověřil, zda v dané skupině č 162 platí původní stav zjištěný v rozhodném období, 
přičemž Ústav ověřil, že předmětný přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG je i nadále 
nejméně nákladným přípravkem z předmětné referenční skupiny a jeho cena výrobce se 
nezměnila a stále činí 393,39 Kč. Tím Ústav zároveň ověřil zajištění plné úhrady předmětného 
přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG a tím i plně hrazeného zástupce skupiny č. 162.  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 vydání napadeného rozhodnutí (tj. v březnu 
2020), volně dostupném z internetové adresy https://www.sukl.cz/file/92569_1_1 (dále také 
jen jako „březnový seznam“), a také ze spisového podkladu 
„P2_162_4q2019_SCAU200301_SUKLS174857_2017.pdf“, jež obsahuje Ústavem 
shromážděné informace k vyhodnocení léčivých přípravků z posuzované referenční skupiny 
zařazených do skupiny č. 162 Přílohy č. 2, který byl vložený do předmětné spisové 

https://www.sukl.cz/file/92569_1_1
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dokumentace dne 6. 3. 2020 pod č. j. sukl60406/2020 (dále jen jako „záznam pro stanovení 
výše úhrady“). 
 
Na straně 89 napadeného rozhodnutí (v rámci pasáže věnované postupu stanovení ZÚ podle 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) mimo jiného stojí, že „Do cenového srovnání v rámci 
skupiny přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění byly zahrnuty přípravky dostupné, 
tj. mající alespoň 3% podíl prodeje v rámci téže léčivé látky, a dále přípravky s platnou DNC 
nebo s dohodou o úhradě a první až třetí podobný přípravek k léčivé látce bez ohledu na tržní 
podíl. Ceny dostupných přípravků se silou v rámci intervalu byly vyděleny počtem ODTD v 
balení.“  
 
Podle str. 5 podkladu cenové reference 4, byl referenční přípravek GALANTAMIN MYLAN 
24MG 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 4. kvartál roku 2019) obchodován s 52,2% podílem 
na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou látku galantamin. Referenční 
přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG, který získal napadeným rozhodnutím plnou 
úhradu, byl tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
Co se týče argumentace odvolatele, že je Ústav povinen zajistit plnou úhradu i dalšího 
léčivého přípravku, aby všichni pojištěnci měli zajištěnu plně hrazenou léčbu, k tomu 
uvádí odvolací orgán následující.  
 
Odvolatel má ve své námitce nejspíše na mysli předmětné přípravky s obsahem léčivé látky 
rivastigmin k transdermální a perorální aplikaci, které jsou mimo terapie Alzheimerovy choroby 
v klinické praxi rovněž používány a hrazeny k terapii demence při idiopatické Parkinsonově 
nemoci (rivastigmin p. o. toliko v jeho on-label indikaci a rivastigmin transdermální toliko v jeho 
off-label indikaci viz strana 84 napadeného rozhodnutí a SPC předmětných přípravků), 
odvolatel se tak domáhá zajištění plné úhrady alespoň jednoho přípravku i pro tuto skupinu 
pacientů.  
 
Z § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. kromě jiného vyplývá, že „V každé skupině léčivých látek 
uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely.“ 
 
Podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí „V případě, že by při stanovení úhrady 
podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, 
Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny 
posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.“  
 
Do skupiny č. 162 náležejí toliko inhibitory cholinesterázy použitelné v terapii Alzheimerovy 
choroby, což odpovídá klinickému využití předmětných přípravků. Název skupiny č. 162 přímo 
odkazuje na klinické využití u Alzheimerovy choroby, a nikoliv jiné demence – pročež tedy 
předmětné přípravky, které mají klinické využití v terapii Alzheimerovy demence i demence při 
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Parkinsonově chorobě, do skupiny č. 162 spadají toliko jen v části jejich klinického využití 
v terapii Alzheimerovy choroby. V části jejich klinického využití v terapii demence při 
idiopatické Parkinsonově chorobě do žádné skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
nespadají, a tudíž se takového jejich klinického využití zajišťování plné úhrady ve smyslu § 15 
odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. netýká. 
 
Lze tedy uzavřít, že předmětné přípravky pro část jejich klinického využití u pacientů s demencí 
u Parkinsonovy choroby do skupiny č. 162 nepatří, patří do ní jen toliko stran jejich klinického 
využití v terapii Alzheimerovy choroby. Pokud by bylo záměrem zákonodárce, aby byly 
prostřednictvím existence skupiny č. 162 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. zajišťovány i plně 
hrazení zástupci pro skupinu pacientů s demencí u Parkinsonovy choroby (spolu se zajištěním 
plně hrazených zástupců pro terapii Alzheimerovy demence), nazval by tuto skupinu obecněji 
– např. „léčiva v terapii demencí (inhibitory cholinesterázy)“.  
 
Argumentaci odvolatele, že je Ústav povinen zajistit plnou úhradu i dalšího léčivého 
přípravku tak nelze přisvědčit. 
 

9.   
Odvolatel se na straně 4 v článku III odvolání znovu vrací k námitce nezjištění dávkování 
léčivých látek v běžné klinické praxi (první námitka, strana 2, článek II odvolání). Odvolací 
orgán k tomu uvádí, že se s touto argumentací odvolatele již zčásti vypořádal výše (viz bod 1. 
tohoto rozhodnutí) s tím, že ji shledává jako nedůvodnou. 
 
Odvolatel v tématu odvolací námitky v samostatném článku III od str. 4 do str. 11 odvolání 
uvádí, že Ústav v každé revizi systému úhrad musí ODTD pro stanovení základní úhrady 
(úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku) a úhrad všech do revize zahrnutých léčivých 
přípravků zjistit. ODTD není stanovena předpisem ani například výrokem rozhodnutí 
Ústavu. Ústav proto musí ODTD znovu stanovit v každém řízení, v němž ji využívá. Jediné 
dvě výjimky v tomto směru stanoví § 15 prováděcí vyhlášky. 
 
První výjimkou je § 15 odst. 7 prováděcí vyhlášky, kdy se ODTD stanovená podle odstavců 2 
až 6 tohoto ustanovení v rámci (hloubkové) revize úhrad podle § 39l zákona č. 48/1997 Sb. 
použije až do její změny v následující zkrácené nebo hloubkové revizi úhrad. 
 
Druhou výjimkou je § 15 odst. 8 prováděcí vyhlášky, podle nějž se ODTD v rámci revize úhrad 
změní pouze, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi 
je odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad. Zjistí-li se, že k této změně nedošlo, 
nemusí Ústav opět ODTD stanovit. Za účelem aplikace tohoto ustanovení a zjištění, zda musí 
být ODTD znovu stanovena, tedy Ústav musí zjistit obvyklé dávkování příslušené léčivé látky 
v běžné klinické praxi po skončení předchozí revize systému úhrad, konkrétně ke dni 
vydání rozhodnutí v právě prováděné revizi. Toto dávkování tedy musí zjistit v každém 
revizním řízení, aby jej mohl s ODTD stanovenou v předchozí revizi porovnat, jak 
odvolatel podrobně vysvětluje níže. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V souladu s § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán mimo jiného dbá, aby přijaté řešení 
odpovídalo okolnostem daného případu. Správní orgán tudíž rovněž hledí, aby přijaté řešení 
odpovídalo aktuální situaci, což lze pak jistě vztáhnout i na postup stanovení ODTD, jelikož 
zákon č. 48/1997 Sb. (jakož ani vyhláška č. 376/2011 Sb.) v tomto ohledu nestanoví jiný postup 
(např. nestanoví žádné rozhodné období pro stanovení výší ODTD).  
 
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 vypořádání námitky č. 1 odvolatele pak odvolací 
orgán připomíná, že Ústav při stanovení výší ODTD vycházel mj. z podkladu doporučené 
postupy psychiatrické péče 2018, publikovaném v následujícím roce, po zahájení 
předmětného správního 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 jakékoli 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 základní úhrady, přičemž se tak stalo prokazatelně i na základě 
posouzení podkladu doporučené postupy psychiatrické péče 2018. Argumentace odvolatele 
stran nutnosti zjišťovat aktuální dávkování v běžné klinické praxi je tedy poněkud mimoběžná 
(míjející podklad doporučené postupy psychiatrické péče 2018).  
 
Ústav zjišťuje aktuální dávkování vždy, nicméně k tomu může klidně využít i odborné podklady 
staršího data (srov. § 50 odst. 4 správního řádu), nepodaří-li se mu jinak najít příslušné 
odborné podklady novějšího data, 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 k 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 doporučené postupy psychiatrické péče 
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2018, vydaný v následujícím roce po zahájení předmětného správního 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. 
 

10.    
Odvolatel namítá, že Ústav tedy musí v den vydání rozhodnutí nebo bezprostředně před ním 
nejen provést důkazy, ale musí se jednat o důkazy vzniklé v této době a popisující obvyklé 
dávkování v běžné klinické praxi poskytovatelů zdravotních služeb k tomuto dni. To přitom 
Ústav v projednávané věci neučinil a ani si nezajistil nezbytné podklady pro rozhodnutí, 
na jejichž základě by taková zjištění učinit mohl. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Podklad doporučené postupy psychiatrické péče 2018, který byl v předmětném správním 
řízení rozhodný pro posouzení otázky obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, byl vydán 
v roce 2018, tj. v následujícím roce, po zahájení předmětného správního řízení. Ústav sice 
vydal napadené rozhodnutí o 2 roky 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.). 
 
Jiné okolnosti rozhodné pro vydání správního rozhodnutí však podléhají změnám méně nebo 
dokonce vůbec – 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 každý rok měnit. Ilustrativním příkladem tohoto stavu 
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v praxi budiž třeba použití některých zdrojových dat v podkladu doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018, která jsou v některých případech již vskutku staršího data (například 
z roku 2006 či 2007), přesto však s nimi odborníci z klinické praxe v rámci podkladu 
doporučené postupy psychiatrické péče 2018 i nadále aktivně počítali, a i nadále z nich i v 
roce 2018 vycházeli. O podkladu doporučené postupy psychiatrické péče 2018 tak nelze bez 
dalšího objektivně tvrdit, že byl v době vydání napadeného rozhodnutí (začátkem roku 2020) 
již obsoletní, neaktuální či překonaný. 
 
Vycházel-li tedy Ústav při řešení odborné otázky obvyklého dávkování v běžné klinické praxi 
z podkladu, který byl publikován rok poté, co 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. Skutečnost, kterou správní orgán použije jako 
podklad výroku později vydaného rozhodnutí, může být bez důvodných pochybností získána 
a prokázána i na začátku správního řízení. Není pravdivá argumentace odvolatele, že Ústav 
musí v den vydání rozhodnutí nebo bezprostředně před ním nejen provést důkazy, ale musí 
se jednat o důkazy vzniklé v této době. 
 
Argumentaci odvolatele stran shromažďování aktuálních dat o dávkování v běžné 
klinické praxi k datu vydání správního rozhodnutí tak nelze přisvědčit. 
 

11.   
Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že Ústav obvyklé dávkování léčivých látek donepezil, 
rivastigmin a galantamin zjišťoval na základě těchto podkladů: 
- definovaných denních dávek podle Světové zdravotnické organizace (dále jen „DDD“) 

ohledně těchto léčivých látek; 
- souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) jednotlivých léčivých přípravků; 
- publikace Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of 

Alzheimer´s disease vydané National Institute for Health and Care Excelence v roce 2014; 
- Doporučených postupů psychiatrické péče Psychiatrické společnosti České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně publikovaných v roce 2018; a 
- článku MUDr. Vandy Frankové Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby publikovaného 

v periodiku Psychiatrie pro praxi v roce 2015. 
 
Ani jeden z nich přitom není relevantní. Rozhodnou skutečností je případná odchylka 
obvyklého dávkování léčivé látky donepezil, rivastigmin nebo galantamin v běžné klinické praxi 
od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad. Pokud vyjdeme z předpokladu, že ODTD 
byla v předchozí revizi stanovena správně, což s ohledem na již výše citovaná ustanovení 
prováděcí vyhlášky znamená, že odpovídala obvyklému dávkování léčivé látky donepezil, 
rivastigmin nebo galantamin v běžné klinické praxi ke dni vydání rozhodnutí v předchozí revizi 
úhrad, musela by předmětná odchylka nastat po právní moci tohoto rozhodnutí. Právní moc 
rozhodnutí vydaného v řízení sp. zn. SUKLS59632/2014 přitom nastala 15. března 2016. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Jak již odvolací orgán osvětlil výše, závěry Ústavu ohledně posouzení změny dávkování 
léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné klinické praxi plně korespondují se 
shromážděnými odbornými podklady, jakož i s SPC předmětných přípravků, na jejichž základě 
se Ústav rozhodl ODTD léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin obsažených v 
předmětných přípravcích nezměnit. Odvolací orgán k tomu dodává, že podklad Doporučené 
postupy psychiatrické péče 2018 byl publikován v následujícím roce po zahájení předmětného 
správního řízení, tedy v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán uvádí, že nelze bez 
dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování léčivých látek donepezil, 
rivastigmin a galantamin v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí 
neopatřil relevantní podklady 
 
Odvolací orgán tedy se stanovenou (resp. nezměněnou) výší ODTD donepezilu, rivastigminu 
a galantaminu v napadeném rozhodnutí souhlasí, považuje ji za náležitě odůvodněnou, 
podloženou, správnou a stanovenou v souladu s právními předpisy. 
 
Argumentaci odvolatele stran stanovené výše ODTD pro donepezil, rivastigmin 
a galantamin tak nelze přisvědčit. 
 

12.   
Odvolatel má za to, že běžnou klinickou praxí se samozřejmě rozumí tato praxe v České 
republice. Údaje z běžné klinické praxe v zahraničí nelze do praxe v České republice 
přenášet. Běžná klinická praxe při léčbě stejného onemocnění stejnými léčivými přípravky se 
může v jednotlivých státech lišit. Důvody mohou být ekonomické nebo mohou spočívat 
v rozdílech mezi běžnou populací těchto států daných faktory ovlivňujícími farmakokinetiku. 
Dále může jít o rozdílný přístup lékařů, kdy v některých státech je větší důraz kladen 
na účinnost léčby, takže je zde tendence používat dávky blížící se maximální tolerované 
dávce, zatímco v jiných státech se klade větší důraz na bezpečnost a používané dávky jsou 
i výrazně nižší. 
 
Odvolatel namítá, že rozhodnou skutečností při aplikaci § 15 odst. 8 prováděcí vyhlášky je 
tedy odchylka obvyklého dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné 
klinické praxi v České republice od ODTD stanovené v řízení sp. zn. SUKLS59632/2014 
nastalá po datu 15. března 2016. Tato skutečnost se zjišťuje porovnáním ODTD stanovené 
v řízení sp. zn. SUKLS59632/2014 a obvyklého dávkování látek donepezil, rivastigmin 
a galantamin v běžné klinické praxi v České republice ke dni vydání napadeného rozhodnutí. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán neshledal v postupu Ústavu stran stanovené výše ODTD pro donepezil, 
rivastigmin a galantamin žádné pochybení, a proto odkazuje na výše uvedené 
vypořádání s tím, že tuto námitku shledává nedůvodnou. 
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13.   
Odvolatel tvrdí, že jako první podklad Ústav uvádí DDD, které ovšem o běžné klinické praxi, 
natož pak běžné klinické praxi v České republice, nic nevypovídají. DDD jsou představou 
Světové zdravotnické organizace, jaká by klinická praxe měla být ve všech státech bez ohledu 
na rozdíly mezi nimi na základě provedených studií, nikoli popisem, jaká tato praxe 
skutečně je. 
 
Nepoužitelnost DDD pro zjištění běžné klinické praxe ostatně vyplývá i z § 15 odst. 2 
prováděcí vyhlášky, podle nějž se ODTD stanoví podle: 
a) DDD, není-li v prováděcí vyhlášce stanoveno jinak, 
b) doporučeného dávkování uvedeného v SPC, je-li odlišné od dávkování uvedeného 

v písmenu a), nebo 
c) ve správním řízení prokázaného obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, je-li odlišné 

od dávkování uvedeného v písmenech a) a b). 
 
Prováděcí vyhláška tedy mezi DDD, SPC a údaji o obvyklém dávkování v běžné klinické praxi 
rozlišuje. Zároveň předpokládá, že se tyto údaje budou lišit a že v takovém případě má 
přednost prokázané obvyklé dávkování v běžné klinické praxi. 
 
Odvolatel namítá, že DDD tedy nejsou způsobilým podkladem pro zjištění obvyklého 
dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné klinické praxi 
v České republice. 
 
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 č. 
48/1997 Sb. Toto 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 např. spisového 
podkladu doporučené postupy psychiatrické péče 2018. 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 
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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 způsobilosti zjišťování obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi v České republice pomocí DDD léčivých látek donepezil, rivastigmin 
a galantamin tak neznačí nic o takových vadách v postupu Ústavu či napadeném 
rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 

14.   
Dále odvolatel uvádí, že Ústav použil SPC jednotlivých léčivých přípravků, ačkoli ani SPC 
nepopisují běžnou klinickou praxi. Ta se od nich naopak často liší, a to nejen co se 
dávkování týče, ale dokonce i co se týče onemocnění, k jejichž léčbě jsou léčivé přípravky 
používány – viz off-label použití, které může být v souladu s § 39b odst. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb. hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a které samozřejmě ani žádné 
dávkování v SPC stanovené nemá. Odvolatel jako příklad uvádí v poslední době v médiích 
údajně známý léčivý přípravek PLAQUENIL. Tím spíše se může v běžné klinické praxi 
od SPC lišit dávkování. Ani SPC tedy nejsou způsobilým podkladem pro zjištění obvyklého 
dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné klinické praxi v České 
republice. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Je sice pravdou, že předmětné přípravky EXELON s obsahem rivastigminu TD jsou hrazeny 
i v jejich off-label indikaci pro léčbu pacientů trpících demencí při idiopatické Parkinsonově 
nemoci, přičemž k takovému použití skutečně nejsou předmětné přípravky EXELON 
s rivastigminem TD registrovány (viz jejich SPC). Nicméně lze dodat, že takové jejich použití 
v off-label indikaci musí být dostatečně vědecky podloženo. V předmětném správním řízení 
takové použití o off-label indikaci dokládají např. spisové podklady „18_Laar 2016.pdf“ nebo 
„20_Kandiah 2017.pdf“ oba vložené do předmětné spisové dokumentace dne 6. 3. 2020 pod 
č. j. sukl60406/2020 (dále jen jako „LAAR 2016“ a „KANDIAH 2017“). Např. na straně 23 
spisového podkladu LAAR 2016 se uvádí  
 
„5.2. Rivastigmine patch 
Rivastigmine is a cholinergic agent that is a valuable therapy for the management of PD 
dementia (PDD) and is available in capsule or patch formulations. In a 24-week double-blind, 
placebocontrolled study by Burn et al. in over 500 PDD patients with and without visual 
hallucinations, the rivastigmine patch provided benefits on measures of cognitive function and 
activities of daily living [34]. However, the patch formulation provided markedly fewer GI 
adverse effects, compared to capsules, and therefore can be titrated to higher dose levels with 
improved efficacy [35, 36]. (pozn. odvolacího orgánu PDD = Parkinson‘s disease dementia)“.  
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Na straně 697 spisového podkladu KANDIAH 2017 je pak uvedeno následující: „Rivastigmine 
is also available as transdermal patch that has been approved by the US Food and Drug 
Administration for the treatment of mild, moderate, and severe AD as well as mild-to-moderate 
PDD.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze dle názoru odvolacího orgánu považovat použití rivastigminu 
TD v off-label indikaci u pacientů trpících demencí při idiopatické Parkinsonově chorobě 
za dostatečně vědecky podložené. 
 
K tomu navíc odvolací orgán uvádí, že okolnost, že kromě obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi Ústav navíc zkoumal i 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 viz výše. 
 
Argumentace odvolatele stran způsobilosti zjišťování obvyklého dávkování v běžné 
klinické praxi v České republice pomocí SPC předmětných přípravků tak neznačí nic 
o takových vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno 
napadené rozhodnutí zrušit. 
 

15.   
Odvolatel namítá, že publikace Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the 
treatment of Alzheimer´s disease vydaná National Institute for Health and Care Excelence opět 
nepopisuje běžnou klinickou praxi, natož v České republice. Uvádí doporučení na základě 
jiných odborných publikací, o nichž se běžná klinická praxe často liší. Publikace nadto byla 
vytvořena již v roce 2011 a v roce 2014 došlo pouze k její dílčí aktualizaci, která se zřejmě 
nedotkla dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin. Ovšem i kdyby se 
jednalo o doporučení z roku 2014, stále by nemohlo nic vypovědět o běžné klinické praxi 
po 15. březnu 2016 nebo dokonce ke dni vydání napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel namítá, že ani tato publikace tedy není způsobilým podkladem pro zjištění 
obvyklého dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné 
klinické praxi v České republice ke dni vydání napadeného rozhodnutí. 
 
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 může jít i o různé odborné publikace jako např. doporučení NICE 2014, 
které zmiňuje odvolatel výše. Je sice pravdou, že publikace doporučení NICE 2014 je již 
staršího data, to však bez dalšího nesvědčí o její neaktuálnosti. Je-li např. posuzovaná léčba 
již dlouhodobě dobře klinicky zavedena není zpravidla nezbytné každoročně aktualizovat 
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doporučené postupy. Nicméně pro upřesnění odvolací orgán dodává, že Ústav při posuzování 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi vycházel mimo jiného i z vhodných aktuálních 
publikací. Jednou takovou vhodnou publikací je i spisový podklad doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018. 
 
Argumentace odvolatele stran stáří odborného podkladu doporučení NICE 2014 tak 
neznačí nic o vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo 
nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 

16.   
Dále odvolatel argumentuje, že řadou nedostatků (z pohledu použitelnosti ke zjištění běžné 
klinické praxe v projednávané věci) trpí též Doporučené postupy psychiatrické péče 
Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jde jak 
o jejich povahu, kdy opět nejde o popis běžné klinické praxe, ale doporučení pro ni, které 
není v řadě případů následováno, tak o jejich dataci. Sice byly publikovány v roce 2018, 
vychází však z podstatně starších publikací. Většinou jde navíc o publikace zahraniční, 
které by o běžné klinické praxi v České republice nevypovídaly, i kdyby nebyly 
doporučením, ale popisem praxe. 
 
Údaje o dávkování všech léčivých látek (s výjimkou látky rivastigmin v transdermální formě) 
odkazují na tyto publikace: 
- Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer´s disease, Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2006;Issue 1, Art No:CD005593, DOI: 10.1002/14651858. 
CD005593. 

- Burns A.: Clinical practice with anti-dementia drugs: a consensus statement from British 
Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol, 2006;20:732-755. 

- Caltagirone C., Bianchetti A., Di Luca M., et al.: Guidelines for the treatment of Alzheimer´s 
disease from the Italian Association of Psychogeriatrics. Drugs & Aging 2005;22 Suppl. 
1:1-26. 

- Jirák R., Borzová C., Konrád J., Franková V., Spousta S.: Demence. In: Psychiatrie. 
Doporučené postupy psychiatrické péče II, ed. Raboch J., Anders M., Praško J., Hellerová 
P. Infopharm, Praha, 2006, s. 22-37. 

- National Institute for Health and Clinical Excellence: Donepezil, galantamine, rivastrigmine 
(review) and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease (amended). Includes a 
review of NICE technology appraisal guidance 19. Issue date: Nov. 2006 (amended Sept. 
2007). 

- Seow D., Gaquthier S.: Pharmacotherapy of Alzheimer Disease. Can J. Psychiatry 
2007;52:620-629. 

- Vellas B., Andrieu S., Sampaio C. and Wilcock G.: Disease-modifying trials in Alzheimer´s 
disease: a European task force consensus. Lancet Neurol, 2007;6:56-62. 

- Waldemar G., Dubois B. et al: Recommendations for the diagnosis and management of 
Alzheimer´s disease and other disroders associated with dementia: EFNS guideline. Eur 
J Neurol. 14(1):1-26. (tato publikace je z roku 2007) 
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Údaje o dávkování léčivé látky donepezil odkazují navíc (vedle výše uvedených publikací) 
na tyto publikace: 
- AD 2000 Collaborative Group: Long-term donepezil treatment in 565 patients with 

Alzheimer´s disease (AD2000): randomized, double-blind trial. Lancet, 
2004;363(9427):2105-2115. 

- Black S.E.-, Doody R., Li H. et al: Donepezil preserves cognition and global function in 
patients with severe Alzheimer disease. Neurology, 2007;69(5):459-468. 

- Volfson C..Moride Y., Perrault A. et al. Review: Donepezil, metrifonate, rivastigmine, and 
Ginkgo biloba are more effective than placebo in Alzheimer´s disease. Evidence-Based 
Medicine 2001;6:14. 

 
Údaje o dávkování léčivé látky galantamin odkazují navíc (vedle prvně uvedených publikací) 
na tyto publikace: 
- Burns A., Bernabei R., Bullock R. et al. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in 

severe Alzheimer´s disease (the SERAD study): a randiomised, placebo-controlled, 
double-blind trial. The Lancet Neurology, Jan. 2009;8)1):39-47. 

- Loy C., Schneider L.: Galantamine for Alzheimer´s disease and mild cognitive impairment. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001747.DOI: 
10.1002/14651858.CD001747.puib3. Currently published in The Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2009 Issue 1. 

- Rockwood K., Fay S., Song X. et al: Attainment of treatment goals by people with 
Alzheimer´s disease receiving galantamine: a randomized controlled trial. CMAJ, Apr. 
2006;174(8), First published March 22, 2006;doi:10,1503/cmaj.051432. 

 
Údaje o dávkování léčivé látky rivastigmin (v perorální formě) odkazují vedle prvně uvedených 
publikací na publikaci Volfson C..Moride Y., Perrault A. et al. Review: Donepezil, metrifonate, 
rivastigmine Doporučené postupy psychiatrické péče 2017 Alzheimerova choroba 5 and 
Ginkgo biloba are more effective than placebo in Alzheimer´s disease. Evidence-Based 
Medicine 2001;6:14. 
 
Konečně údaje o dávkování léčivé látky rivastigmin (v transdermální formě) odkazují na tyto 
publikace: 
- Winblad S., Cummings J., Andreasen N. et al: A six-month double-blind, placebo-

controlled study of transdermal patch in Alzheimer´s disease - rivastigmine patch versus 
capsule. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:456-467. 

- Winblad S., Grossberg G., Frölich L. et al: IDEAL. A 6-month, double-blind, placebo-
controlled study of the first skin patch for Alzheimer disease. Neurology 2007;69(Suppl. 
1):S14-SW22. 

 
Všechny uvedené publikace tedy z použití jako podkladu pro zjištění obvyklého dávkování 
v běžné klinické praxi v České republice ke dni vydání napadeného rozhodnutí 
„diskvalifikuje“ datum jejich vzniku. Rovněž u všech je zjevné, že se jedná buď 
o doporučení, nebo o popis studií, nikoli běžné klinické praxe. I kdyby o takou praxi šlo, 
u všech s výjimkou jediné by nešlo o praxi v České republice. 
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Ani tato publikace tedy není způsobilým podkladem pro zjištění obvyklého dávkování 
léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné klinické praxi v České 
republice ke dni vydání napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Ústav pro posouzení obvyklého dávkování v běžné klinické praxi vycházel zejména z SPC 
jednotlivých léčivých přípravků a dále ze spisových podkladů doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018, NICE 2014 a Franková 2015. Přitom odvolací orgán neshledal, že by 
například doporučené postupy psychiatrické péče 2018 uváděli i jiné doporučené dávkování 
donepezilu, rivastigminu v per os a transdermální formě nebo galantaminu, než jaké uvádí 
Ústav na straně 75 napadeného rozhodnutí, rovněž ani spisový podklad NICE 2014 dle názoru 
odvolacího orgánu neuvádí takové dávkování předmětných léčivých látek, jež by se nějak lišilo 
od dávek uvedených v napadeném rozhodnutí, to samé platí i o dávkování předmětných 
léčivých látek uvedeném v tabulce č. 1 „Dávkování a titrace dávky kognitiv“ na straně 88 
spisového podkladu Franková 2015, jež se také neliší od dávek uvedených Ústavem 
v napadeném rozhodnutí. Co se týče obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, s výše 
uvedeným do jisté míry koresponduje i stanovisko gerontopsychiatrické sekce psychiatrické 
společnosti ČSL JEP k uvolnění preskripce léčivých přípravků s obsahem galantaminu pro 
praktické lékaře, vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 16. 3 2020 pod č. j. 
sukl69708/2020 (dále jen jako „Stanovisko psychiatrické společnosti ze dne 16. 3. 2020“), ve 
kterém psychiatrická společnost mimo jiného odkazuje na postup pro terapii galantaminem, 
tedy jedné z předmětných léčivých látek, u  pacientů s Alzheimerovou chorobou uvedený v 
doporučených postupech psychiatrické péče 2018, z čehož se lze důvodně domnívat, že tyto 
doporučené postupy psychiatrické společnosti odráží běžnou klinickou praxi v podmínkách 
České republiky pro léčbu pacientů s AD.  
 
Co se týče data vzniku odborných podkladů, Ústav zjišťuje aktuální dávkování vždy (viz výše), 
nicméně k tomu může klidně využít i odborné podklady staršího data, nepodaří-li se mu jinak 
najít 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). 
 
Odvolací orgán tak neshledává vady na postupu Ústavu při stanovení ODTD 
v předmětném správním řízení a považuje závěr Ústavu, že nebylo prokázáno, 
že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD stanovené v předchozí 
revizi úhrad, a proto Ústav ODTD předmětných léčivých látek nezměnil, bez dalšího za 
správný a v souladu s § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
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17.   
Odvolatel ve své argumentaci dále uvádí, že posledním podkladem opatřeným Ústavem je 
článek Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby publikovaný v periodiku Psychiatrie pro praxi 
v roce 2015. I kdyby tedy popisoval běžnou klinickou praxi (v České republice), stále by 
nemohl nic vypovědět o běžné klinické praxi po 15. březnu 2016 nebo dokonce ke dni 
vydání napadeného rozhodnutí. 
 
Z jeho textu navíc není zřejmé, zda uváděné dávkování vychází ze zkušeností autorky v běžné 
klinické praxi, nebo z nějakých doporučení. Jako zdroje jsou uváděny publikace z let 2010 až 
2014. Z poloviny jde o zahraniční publikace. Údaje o dávkování tedy nemusí o běžné klinické 
praxi v České republice vůbec vypovídat. Nicméně s ohledem na skutečnost, že tento 
článek „diskvalifikuje“ již datum jeho vzniku, není nutné po původu a povaze těchto údajů 
pátrat. 
 
Ani článek Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby tedy není způsobilým podkladem 
pro zjištění obvyklého dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin 
v běžné klinické praxi ke dni vydání napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán k tomu opakuje, že rozhodujícím byl aktuální podklad Doporučené postupy 
psychiatrické péče 2018, který byl publikován v následujícím roce po zahájení předmětného 
správního řízení, tedy v roce 2018. Vzhledem k tomu odvolací orgán uvádí, že nelze bez 
dalšího namítat, že si Ústav nezjistil, jaké je obvyklé dávkování předmětných léčivých látek 
v aktuální běžné klinické praxi, ani že si pro napadené rozhodnutí neopatřil relevantní 
podklady. 
 
Námitce odvolatele tak nelze přisvědčit. 
 

18.   
Odvolatel namítá, že si Ústav tedy neopatřil jediný podklad, na jehož základě by bylo možné 
zjistit obvyklé dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné (české) 
klinické praxi po skončení předchozí revize úhrad. Namísto toho vyšel z podkladů, které „trpí“ 
výše uvedenými nedostatky a které zde byly k dispozici již v průběhu předchozí revize 
a z nichž Ústav de facto v předchozí revizi mohl vyjít.  
 
Nadto i v tomto řízení evidentně nepostupoval v souladu s § 15 odst. 8 prováděcí vyhlášky. 
Z rozhodnutí č. j. sukl5934/2015 ze dne 13. ledna 2015 vyplývá, že podkladem pro aplikaci 
§ 15 odst. 8 prováděcí vyhlášky byly DDD, SPC a tyto publikace: 
- Raboch J. a kol. Psychiatrie - Doporučené postupy psychiatrické péče IV., Česká 

psychiatrická společnost, 2014 
- NHS, Donepezil, galantamien ,rivastigmine and memantine for the tratment of Alzheimer´s 

disease, 2011 
- Jirák, R., Slíva, J. Donepezilum, Remedia, 14 (6), 2004 
- Jirák, R., Vnoučková, K. Rivastigminum, Remedia, 13 (6), 2003 
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U DDD a SPC nelze seznat, zda šlo o stejné znění (verzi) jako v projednávané věci, nebo zda 
v projednávané věci Ústav opatřil znění (verzi) aktuálnější. S ohledem na nepoužitelnost 
těchto podkladů danou již jejich povahou to však není podstatné. Ani ostatní podklady 
nepopisují běžnou klinickou praxi, natož pak ke dni vydání předmětného rozhodnutí, 
resp. jeho právní moci, a některé dokonce ani ke dni skončení předcházející revize, tedy 
řízení vedených Ústavem pod spis. zn. SUKLS153754/2009 a SUKLS197926/2011 (ohledně 
léčivé látky rivastigmin v transdermální formě). 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán předně uvádí, že v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu platí, že „Odvolací 
správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy.“ Odvolací orgán se zde tedy nebude zabývat námitkami 
odvolatele směřující do předchozí revize sp. zn. SUKLS153754/2009 a SUKLS197926/2011.  
 
Co se týče obecné námitky odvolatele, že si Ústav neopatřil jediný podklad, na jehož základě 
by bylo možné zjistit obvyklé dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin 
v běžné (české) klinické praxi po skončení předchozí revize úhrad, odkazuje odvolací orgán 
na vypořádání předchozích námitek odvolatele, kde ministerstvo nenalezlo žádné vady 
v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené 
rozhodnutí zrušit, i tato námitka odvolatele je tak nedůvodná. 
 

19.   
Odvolatel shrnuje námitku, že Ústav dostatečně, resp. relevantně vůbec nezjistil, zda 
od skončení předchozí revize systému úhrad referenční skupiny č. 87/1 došlo ke změně 
obvyklého dávkování léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin v běžné 
klinické praxi v České republice. Neopatřil si tedy zjištění nezbytná k posouzení, zda 
není nutné v předchozí revizi stanovenou ODTD změnit, jak požaduje prováděcí 
vyhláška. Vzhledem k době, která již od skončení předchozí revize uplynula, a zejména 
ke skutečnosti, že ani v ní Ústav obvyklé dávkování v běžné klinické praxi v České 
republice v době vydání rozhodnutí nezjistil, je přitom změna dávkování vyžadující 
změnu ODTD nejen možná, ale i pravděpodobná. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel zde neuvádí nic nového, co by neuváděl v jeho předchozí argumentaci a pouze 
rekapituluje, odvolací orgán proto odkazuje na předchozí vypořádání námitek odvolatele výše.  
 
Argumentaci odvolatele na neopatření si nezbytných zjištění k posouzení změny ODTD 
nelze přisvědčit.  
 

20.   
Dále odvolatel v článku IV. odvolání napadá nezjištění ceny výrobce přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS ve Spojeném Království 
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Odvolatel již na str. 3 odvolání uvedl, že při stanovení základní úhrady referenční skupiny 
č. 87/1 Ústav aplikoval § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Za léčivý přípravek 
vyhovující § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. označil Ústav léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS s cenou výrobce ve Spojeném království. Tato cena podle Ústavu činí 
41,21450667 Kč za balení, čemuž vzhledem k ODTD léčivé látky donepezil, síle tohoto 
léčivého přípravku a velikosti jeho balení podle Ústavu odpovídá cena 1,4719 Kč za ODTD. 
Odvolatel namítal, že tato částka neměla být vůbec zohledněna, jelikož Spojené království 
není členským státem Evropské unie. Uvedená částka navíc dle odvolatele není cenou 
výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v tomto nečlenském státě, jak odvolatel podrobně 
rozvádí v bodě IV. svého odvolání.  
 
Odvolatel na str. 11 odvolání v článku IV znovu namítá, že Ústav při stanovení základní 
úhrady referenční skupiny č. 87/1 zjišťoval a zohlednil cenu přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, 
resp. jakéhokoli léčivého přípravku ve Spojeném království. Namítá, že Ústavu je přitom dobře 
známo, že Spojené království není zemí Evropské unie, a to již od 1. února 2020, pročež dle 
odvolatele již Ústav vyřadil Spojené království z aktuální (51.) verze seznamu referenčních 
zdrojů.  
 
Odvolatel pokračuje v tématu námitky dále na str. 15 odvolání, kdy uvádí, že Ústav se 
zohlednění ceny léčivého přípravku (nejen) DONEPEZIL ACTAVIS ve Spojeném království 
snaží obhájit tvrzením, že v posledním rozhodném období (od 1. do 21. ledna 2020) Spojené 
království členským státem Evropské unie bylo. Toto tvrzení je ovšem dle odvolatele 
irelevantní, neboť podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. se základní úhrada 
stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na ODTD léčivého přípravku zařazeného 
do referenční skupiny zjištěné v kterémkoliv členském státě Evropské unie pro léčivý přípravek 
dostupný na trhu v České republice. Podle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. se 
prováděcím předpisem stanoví rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny 
výrobce. 
 
Odvolatel namítá, že ze zákona nevyplývá, že by se členství v Evropské unii jako rozhodná 
skutečnost také zjišťovalo jen v rozhodném období. Ústav je tedy v souladu se zásadou 
zjišťování skutkového stavu ke dni jeho rozhodnutí povinen tuto skutečnost zjistit k tomuto dni. 
To platí tím spíše, že vstup nebo vystoupení členského státu je zcela mimořádnou skutečností, 
která je Ústavu samozřejmě známá a její ignorování a popírání zjevného stavu nelze 
akceptovat. Ústav tedy byl povinen vystoupení Spojeného království z Evropské unie zohlednit 
a buď ceny výrobce léčivých přípravků referenční skupiny č. 87/1 zjistit znovu, nebo 
přinejmenším vyřadit z dříve zjištěných údajů jejich ceny ve Spojeném království. Tvrzení, 
že Ústav postupoval v souladu s Metodikou či seznamem referenčních zdrojů opět není 
relevantní. Nejde o právní předpisy, ale vnitřní metodické pomůcky samotného Ústavu, které 
nejsou žádným právním předpisem upraveny. Pokud postup podle nich vede k porušení 
právního předpisu, je Ústav naopak povinen podle nich nepostupovat. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Jak již bylo podrobně vysvětleno výše, rozhodným obdobím pro zjišťování cen v zemích 
Evropské unie bylo datum 16. 1. 2020, k tomuto datu bylo Spojené království stále členským 
státem EU. Nadto základní úhrada byla finálně stanovena postupem podle § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. podle ceny výrobce léčivého přípravku zjištěné v České republice 
a Ústav cenu výrobce zjištěnou ve Velké Británii podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. při stanovení základní úhrady ve výsledku neaplikoval, nelze proto považovat 
zohlednění ceny výrobce zjištěné Ústavem ve Velké Británii při výpočtu za vadu napadeného 
rozhodnutí, která měla za následek jeho nezákonnost, tj. rozpor s platnými právními předpisy. 
Námitce odvolatele proto nelze přisvědčit. 
 

21.   
Odvolatel na str. 12 odvolání (bod IV. odvolání) namítá, že částka, kterou Ústav „zjistil“, není 
cenou výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, ale jinou částkou. Podle předchozích verzí 
seznamu referenčních zdrojů je zdrojem pro Spojené království databáze National Health 
Service Business Services Authority s tím, že v ní jsou uvedeny velkoobchodní ceny, nikoli 
ceny výrobce. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že Ústav od velkoobchodní ceny přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS zkopírované z této databáze odečetl 12,5 %, přičemž tuto sazbu 
označuje za obchodní přirážku distributora. Odvolatel namítá, že zdroj údaje o obchodní 
přirážce distributora 12,5 % ve spise chybí.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Postup Ústavu při přepočtu nalezené ceny léčivého přípravku ve Spojeném království je 
uveden ve spisovém podkladu „SP-CAU-010_verze29_Metodika prepoctu nalezene ceny 
na cenu referencni.pdf“ vloženém do předmětné spisové dokumentace dne 6. 2. 2020 pod 
č. j. sukl33865/2020 (dále jen jako „metodika“), přitom ze strany 8 a 9 metodiky Ústavu je 
zřejmé, že Ústav použil jako zdroj pro odhad obchodní přirážky uplatňované ve Spojeném 
království výstupy analýzy Surveying, Assessing and Analysing the Pharmaceutical Sector 
in the 25 EU Member States - ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR 
GESUNDHEITSWESEN, vloženou do předmětné spisové dokumentace dne 6. 2. 2020 pod 
č. j. sukl33865/2020 (dále jen jako „analýza ÖBIG“), přitom ze strany 716 analýzy ÖBIG, 
na kterou odkazuje Ústav na straně 9 metodiky, vyplývá následující „The wholesale margins 
for branded pharmaceuticals are determined within the scope of the PPRS (cf. 26.1.4.1) and 
may be at a maximum of 12.5% off the NHS price (the price which is reimbursed by the NHS). 
This percentage has remained unchanged since 1983. However, the wholesaler is free to set 
a lower margin and in practice wholesalers give a proportion of their margin as a discount to 
pharmacies.“ Je tedy zjevné, že obchodní přirážka 12,5 % je určitým maximem, které si mohou 
distributoři ve Spojeném království uplatnit z hrazené ceny přípravku systémem zdravotního 
pojištění. V reálné praxi je však možné, že si distributor uplatní menší obchodní přirážku 
a poskytne tak určitou slevu pro lékárny, nicméně jiná konkrétní výše uplatňované obchodní 
přirážky nebyla v předmětném řízení doložena (např. fakturou) a tak Ústav vycházel právě 
z maximální obchodní přirážky 12,5 % uvedené v analýze ÖBIG založené v předmětné 
spisové dokumentaci. Ústavem zjištěná výše obchodní přirážky uplatňované ve Spojeném 



 

 

Str. 96 z 177 

 

království je tedy bez dalšího náležitě podložena a plně přezkoumatelná, tudíž v jejím případě 
nastává vyvratitelná domněnka správnosti. 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.).  
 
Námitce odvolatele, že zdroj údaje o obchodní přirážce distributora 12,5 % uplatňované 
ve Spojeném království ve spise chybí tak nelze přisvědčit.  
 

22.   
Dle odvolatele lze ovšem předpokládat, že údaj o obchodní přirážce distributora 12,5 % Ústav 
převzal z jeho vlastní metodiky přepočtu nalezené ceny na cenu referenční (dále jen 
„Metodika“) dostupné na internetových stránkách www.sukl.cz. Metodika pak tento údaj 
převzala z dokumentu Surveying, Assessing and Analysing the Pharmaceutical Sector in the 
25 EU Member States – Country Profiles, ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen, Vienna 2006 (dále jen „Analýza ÖBIG“). Právě z Analýzy ÖBIG však 
vyplývá, že ve Spojeném království se neuplatňuje žádná regulace marží distributora. 
Konkrétně Analýza ÖBIG uvádí, že u originálních léčivých přípravků jsou marže distributora 
stanoveny v rámci Pharmaceutical Price Regulation Scheme a mohou činit nanejvýš 12,5 % 
z ceny hrazené z veřejného zdravotního pojištění (jeho obdoby). Jde ovšem o maximum 
a Analýza ÖBIG uvádí, že distributoři mohou stanovit nižší sazbu marže a že v praxi tak 
činí a poskytují část své marže jako slevu lékárnám. Není ovšem zřejmé, zda je tento údaj 
skutečně nepřekročitelným maximem nebo spíše nezávazným limitem, který je toliko 
dobrovolně respektován většinou distributorů. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak odvolací orgán osvětlil výše, Ústav na základě analýzy ÖBIG pro odečet z ceny u přípravku 
ve Spojeném království aplikoval obchodní přirážku 12,5 %. Sazba je v analýze ÖBIG pro léky 
ve Spojeném království uvedena.  
 
Pokud tedy Ústav z hodnot nezávazných marží existujících na daném trhu ve Spojeném 
království vybral na základě zobecňující úvahy jeden údaj, aby mohl rozhodovat v obdobných 
případech stejně (srov. § 2 odst. 4 správního řádu) pak je možné posoudit takový postup jako 
správný. Důležitou okolností v takovém případě je, aby údaje vstupující do přepočtu byly 
náležitě ve spise podloženy ve smyslu zásady „co není ve spise, neexistuje“, což se stalo 
založením dokumentu analýza ÖBIG a metodiky do předmětné spisové dokumentace 
(srov. rozsudek NSS ze dne 25. 10. 2018, 10 As 190/2018-61, L15/2014, bod 40). Domněnka 
správnosti dle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. v předmětném správním řízení nastala. 
Tato domněnka nebyla žádným účastníkem předmětného správního řízení vyvrácena, 
respektive žádným účastníkem předmětného správního řízení nebyl prokázán opak.  
 
Námitka odvolatele, že Ústav náležitě a bez důvodných pochybností obchodní přirážku 
distributora uplatňovanou ve Spojeném království, je tak nedůvodná. 
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23.   
Odvolatel namítá, že jiná situace je u generik, u nichž není ani nezávazná regulace marží. 
Distributoři si mohou stanovit marži, jakou chtějí. Pouze u jedné skupiny generik musí 
poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace dostačující k vysvětlení důvodů pro stanovení 
ceny. 
 
Výše uvedené platí pro léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. U léčivých 
přípravků, které hrazeny nejsou, opět žádná regulace marží distributora není a jsou zcela 
volně sjednávány výrobci a distributory. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Na straně 716 v analýze ÖBIG se opravdu uvádí, jak ostatně shledává i odvolatel, že sazby 
obchodní přirážky nejsou závazné a mohou být i nižší. Z toho lze ovšem dle odvolacího orgánu 
dovodit, že i když se pro část generik v praxi sjednávají marže od 15 do 25 %, může být marže 
i u těchto generik 12,5 %. Ostatně sám odvolatel ve vyjádření uvádí, že „Analýza ÖBIG uvádí, 
že distributoři mohou stanovit nižší sazbu marže a že v praxi tak činí …“. Odvolatel ani nikdo 
jiný z účastníků předmětného řízení však nepředložil důkaz (např. fakturu), jež by v souladu 
s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. vyvrátil domněnku správnosti Ústavem nalezené výše 
obchodní přirážky distributora ve Spojeném království. I zde tedy odvolací orgán považuje 
námitku odvolatele k různým výším marží distributora jako polemickou a nedůvodnou.  
 

24.   
Odvolatel namítá, že k relevantnosti uvedené sazby (12,5 %) je dále nutné zdůraznit, 
že Pharmaceutical Price Regulation Scheme je dohodou uzavíranou mezi ministerstvem 
zdravotnictví Spojeného království a Association of the British Pharmaceutical Industry, a to 
vždy na dobu určitou. I to je uvedeno v Analýze ÖBIG s tím, že dohoda účinná v době jejího 
zpracování nabyla účinnosti v lednu 2005 a byla sjednána na dobu pěti let. Z veřejně 
dostupných údajů pak vyplývá, že nakonec byla nahrazena již po čtyřech letech. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že podklad analýza ÖBIG, který je mimo jiného i podkladem pro 
odhad výše obchodní přirážky ve Spojeném království a je tedy i podkladem pro dopočet 
britské ceny výrobce, je vskutku již starší podklad, například jakožto zdroj informací o britské 
obchodní přirážce je však nejlepším Ústavu dostupným podkladem, z toho důvodu pro účely 
Ústavem formulovaného odhadu výše britské obchodní přirážky postačuje. Nadto odvolací 
orgán opakuje, že v předmětném správním řízení žádný z účastníků v souladu s § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. nepředložil důkaz prokazující opak Ústavem nalezené výše obchodní 
přirážky. Pokud odvolatel takovým důkazem disponoval (např. záznam z veřejně dostupných 
údajů, jak odvolatel uvádí výše) mohl takový důkaz předložit Ústavu k posouzení, to však 
odvolatel reálně neprovedl, a nelze tak bez dalšího zpochybňovat spisové podklady 
shromážděné Ústavem.  
 
Argumentaci odvolatele stran neaktuálních informací o maržích z analýzy ÖBIG tak 
nelze bez dalšího přisvědčit. 
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25.   

Odvolatel namítá, že z veřejně dostupných online zdrojů pak vyplývá, že poslední dohoda 
Pharmaceutical Price Regulation Scheme nabyla účinnosti v roce 2014 a od roku 2019 byla 
nahrazena dohodou Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access. Ta přitom 
žádnou výši marže distributora, a dokonce ani žádná konkrétní pravidla pro její určení 
nestanoví. Pouze uvádí, že od účastníků dohody se očekává, že při distribuci jejich produktů 
budou dodržovat správnou obchodní praxi, že účastníci zamýšlející změnit celkové 
uspořádání distribuce budou o těchto změnách informovat ministerstvo zdravotnictví nebo 
že změny distribuce, u nichž lze očekávat negativní dopad na výdaje veřejného zdravotního 
pojištění, budou projednány s ministerstvem zdravotnictví. Tyto údaje jsou tedy pro zjištění, 
jaká by mohla být obsažena marže distributora ve velkoobchodní ceně uvedené 
v příslušném referenčním zdroji, zcela bezcenné. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opět opakuje, že pro účely odhadu britské obchodní přirážky analýza ÖBIG 
postačuje – jedná se přitom o v zásadě nejlepší Ústavu dostupný podklad, který dokládá 
maximální výši obchodní přirážky britského distributora. Přičemž vyvratitelnou domněnku 
správnosti lze vyvrátit jen a pouze prokázáním opaku (srov. § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb.). V dalších podrobnostech odvolací orgán odkazuje na svou výše uvedenou 
argumentaci. 
 
Argumentaci odvolatele stran marží v roce 2014 a v roce 2019 tak nelze bez dalšího 
přisvědčit. 
 

26.   
Odvolatel namítá, že v napadeném rozhodnutí absentuje jakékoli zdůvodnění, proč by se 
údaj o maximální sazbě obchodní přirážky uplatňované do roku 2008 u originálních léčivých 
přípravků měl aplikovat na přípravek DONEPEZIL ACTAVIS. Neaktuálnost tohoto údaje je 
očividná. Stejně tak je zjevné, že léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS není originálním 
léčivým přípravkem, ale generikem. Originálním léčivým přípravkem s obsahem léčivé látky 
donepezil je přípravek ARICEPT. V roce 2008, kdy se sazba uváděná Ústavem uplatňovala, 
ovšem jako nevyužívaná horní hranice, nebyl léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS na trhu 
ve Spojeném království vůbec přítomný a nemusel být ani registrován. V České republice byl 
registrován až v samém závěru tohoto roku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Co se týče argumentace odvolatele k neaktuálnosti údajů o maximální sazbě obchodní 
přirážky distributora uplatňované ve Spojeném království Odvolací orgán se k tomu opakovaně 
vyjádřil výše s tím, že odvolatel nepředložil v předmětném správním řízení žádný důkaz 
prokazující v souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. opak oproti podkladům 
shromážděným Ústavem. Této části námitky odvolatele nelze přisvědčit. 
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K tvrzení odvolatele, že předmětný přípravek DONEPEZIL ACTAVIS není originálním léčivým 
přípravkem, ale generikem, odvolací orgán uvádí, že ve vyjádření odvolatele ze dne 23. 3. 
2020, které učinil v průběhu předmětného správního řízení, je uvedena námitka proti výši 
marže 12,5 % na straně 4 a 5. Odvolatel v ní však nenamítá, že DONEPEZIL ACTAVIS není 
originálním léčivým přípravkem, ale že je generikem. Pouze obecně namítá, že marže 12,5 % 
není uvedena ve veřejně přístupné databázi cen ve Spojeném království, a pokud ji Ústav 
převzal z dokumentu ÖBIG, tak se ve Spojeném království neuplatňuje žádná regulace marží 
distributora. Dále pak odvolatel popisuje, co je obsahem příslušné pasáže v dokumentu ÖBIG, 
přičemž odvolatel uzavírá: „Z výše uvedeného vyplývá, že údaj (12,5 %) uváděný SÚKL jako 
sazba marže (všech) distributorů uplatňovaná u (všech) léčivých přípravků ve Spojeném 
království je zjevně jen nezávazným maximem marží distributorů uplatňovaných ve Spojeném 
království u originálních léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
za účinnosti dohody mezi ministerstvem zdravotnictví Spojeného království a Association of 
the British Pharmaceutical Industry platné do konce roku 2008. Není vůbec zřejmé, z čeho 
SÚKL dovozuje, že právě marže v této výši (12,5 %) by měla být obsažena zrovna ve 
velkoobchodní ceně léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS uvedené v referenčním zdroji 
pro Spojené království. Takový postup „zjištění“ ceny výrobce je zjevně nezákonný.“ 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že odvolatel námitku, že DONEPEZIL ACTAVIS není originál, 
ale generikum, uplatňuje až v odvolání. Takovouto námitku odvolací orgán posuzuje v souladu 
s § 82 odst. 4 správního řádu jako nevčasnou. V prvním stupni předmětného řízení mohl Ústav 
na základě výslovné námitky odvolatele dokazovat, že v případě předmětného přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS nejde o originál, ale generikum. Ústav se však vzhledem k absenci této 
konkrétní námitky odvolatele nemohl vyjádřit k této problematice během předmětného řízení 
v prvním stupni. Odvolací orgán tak považuje námitku odvolatele k originálním léčivým 
přípravkům v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu za nepřípustnou. 
 

27.   
Odvolatel souhrnně namítá, že údaj (12,5 %) uváděný Ústavem jako sazba obchodní 
přirážky (všech) distributorů uplatňované u (všech) léčivých přípravků ve Spojeném 
království je zjevně jen nezávazným a běžně nevyužívaným maximem obchodních 
přirážek distributorů uplatňovaným ve Spojeném království u originálních léčivých 
přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění do konce roku 2008. Není vůbec 
zřejmé, z čeho Ústav dovozuje, že právě obchodní přirážka v této výši (12,5 %) by měla 
být obsažena ve velkoobchodní ceně léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, kterou 
zkopíroval z databáze National Health Service Business Services Authority. 
 
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 britské 
výše sazby obchodní přirážky přípravku DONEPEZIL ACTAVIS neshledal odvolací orgán 
postup Ústavu nesprávným či nesouladným s platnými právními předpisy. 
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Argumentaci odvolatele stran nepřezkoumatelného postupu Ústavu při zjišťování 
britské výše sazby obchodní přirážky přípravku DONEPEZIL ACTAVIS tak nelze 
přisvědčit. 
 

28.   
Odvolatel namítá, že podle § 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 mimo jiné zahraniční ceny výrobce léčivých 
přípravků. Není-li možné tyto ceny přímo zjistit, jsou touto skutečností zahraniční 
velkoobchodní či maloobchodní ceny léčivých přípravků a další skutečnosti nezbytné 
k přepočtu těchto cen na ceny výrobce. Jde o marže, obchodní přirážky, daně či poplatky, 
které jsou ve zjištěné velkoobchodní či maloobchodní ceně obsaženy, ale netvoří součást ceny 
výrobce, takže je nutné je odečíst, aby cena výrobce vyšla. 
 
V případě velkoobchodní ceny zjištěné v databázi National Health Service Business Services 
Authority jde především o v ní zahrnutou obchodní přirážku distributora. Ústav je tedy 
v souladu s § 3 správního řádu povinen s dostatečnou jistotou zjistit nejen tuto velkoobchodní 
cenu, ale i v ní zahrnutou obchodní přirážku 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 lex specialis – konkrétně k § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jak přitom judikoval i Nejvyšší správní soud (viz bod 47 rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 
As 190/2018-61-66), 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. 
 

29.   
Odvolatel namítá, že Ústav nezjistil na jisto výše zmíněnou velkoobchodní cenu a obchodní 
přirážku v projednávané věci, a tudíž ohledně údaje označovaného za obchodní přirážku 
distributora a ohledně výsledné ceny výrobce (nejen) léčivého přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS ve Spojeném království panuje ve smyslu § 3 správního řádu zásadní 
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pochybnost. Namísto obchodní přirážky skutečně obsažené v částce vložené do databáze 
National Health Service Business Services Authority jako velkoobchodní cena generika 
DONEPEZIL ACTAVIS neuvedeného na trh v roce 2008 totiž „zjistil“ v praxi nevyužívanou 
horní hranici těchto přirážek uplatňovanou u originálních léčivých přípravků do konce roku 
2008. 
 
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 britské ceny výrobce vyvrátit výlučně 
prostřednictvím prokázání opaku účastníkem správního řízení – postavením najisto, že 
Ústavem dopočítaná britská cena výrobce je zcela určitě nesprávná. Vyvratitelnou domněnku 
správnosti Ústavem dopočítané 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 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).  
 
Argumentaci odvolatele stran jeho pochybností o míře prokázání obchodní přirážky 
distributora a ceny výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS tak nelze 
přisvědčit. 
 

30.   
Odvolatel uvádí, že v souladu s § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. Ministerstvo 
zdravotnictví stanoví prováděcím předpisem rozhodné období pro zjištění cen výrobce podle 
§ 39b a 39c zákona č. 48/1997 Sb. Tímto předpisem je opět prováděcí vyhláška, podle jejíhož 
§ 12 odst. 1 je rozhodným obdobím doba 21 dnů ode dne zahájení správního řízení. 
S ohledem na délku řízení pak odstavec 3 dále stanoví, že každým uplynutím celých tří 
kalendářních čtvrtletí po kalendářním čtvrtletí, ve kterém bylo řízení zahájeno, Ústav zjistí ceny 
výrobce znovu. V projednávané věci měl být (posledním) rozhodným obdobím časový úsek od 
1. do 21. ledna 2020. 
 
Rozhodná období podle § 39c odst. 11 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. jsou jedinou výjimkou 
z výše analyzované zásady, že Ústav je povinen skutkový stav zjistit ke dni vydání jeho 
rozhodnutí, v řízeních ve věcech regulace cen a úhrad léčivých přípravků. S ohledem na tuto 
jejich povahu výjimky z obecného pravidla samozřejmě Ústavu nic nebrání, aby ceny zjistil 
ke dni vydání rozhodnutí, byť by tento den nebyl v rozhodném období. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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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. 
 
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 rozhodných období tak nelze přisvědčit. 
 

31.   
Odvolatel namítá, že u referenčních zdrojů (zahraničních databází), v nichž jsou uváděny 
přímo ceny výrobce, ke splnění tohoto požadavku postačí, když Ústav v uvedeném období 
tyto ceny z příslušné databáze převezme. I zde je ovšem nutné zdůraznit, že smyslem 
stanovení rozhodných období je zjištění a použití aktuálních zahraničních cen, tedy cen 
v daném období skutečně uplatňovaných. Jinými slovy musí jít o ceny, za které bylo 
skutečně možné léčivé přípravky v dané zemi v rozhodném období pořídit. Samotné uvedení 
částky jako ceny léčivého přípravku v nějaké databázi v tomto směru nepředstavuje žádnou 
záruku. 
 
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). 
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Argumentaci odvolatele stran záruky reálnosti zveřejňovaných cen výrobce 
v zahraničních databázích tak nelze přisvědčit. 
 

32.   
Odvolatel namítá, že Ústav musí zjistit, zda byla databáze v rozhodném období 
aktualizována, a pokud nikoli, může cenu v ní uvedenou použít, jen když si opatří jiné 
zjištění, že cena je stále aktuální. Dále musí zjistit, zda se za tuto cenu léčivý přípravek 
skutečně prodával. V databázích sloužících jako referenční zdroj se totiž samozřejmě stejně 
jako například v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
(dále jen „SCAU“) nachází řada léčivých přípravků, které nejsou dostupné a za cenu 
v databázi uvedené se neprodávají například z důvodu, že se to jejich výrobci nevyplatí. 
 
Většina těchto důvodů má původ právě v ceně. Uvádí-li například výrobce nedostatečnou 
výrobní kapacitu, jistě to neznamená, že léčivý přípravek vůbec nevyrábí. Vyrábí omezené 
množství, které dodá do státu, kam se mu dodávky vzhledem k ceně nejvíce vyplatí. 
Podrobněji se zjištění skutečné ceny uplatňované v rozhodném období účastník věnuje níže 
v bodě V. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán upozorňuje 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 výši obchodní přirážky distributora ve Spojeném království 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 znovu 
opakuje, že při zjišťování některých cen výrobce používá Ústav různé metody odhadu (což 
aproboval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61), 
přičemž není nijak neobvyklé, že v rámci odhadu se používají i takové podklady a data, které 
sice jsou třeba i starší, nikoliv však obsoletní, to však jen proto, že novější či lepší nejsou 
k dispozici. 
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Co se týče Ústavem zjištěné britské ceny výrobce ty byly zejména díky své podloženosti 
nadány vyvratitelnou domněnkou správnosti. Vzhledem k tomu, že se žádnému účastníkovi 
předmětného správního řízení nepodařilo prokázat, že Ústavem zjištěné britské ceny byly 
ke dni jejich zjišťování v britské databázi ve skutečnosti již neaktuální a již se za Ústavem 
nalezenou cenu neobchodovaly (například doložením aktuálnějšího zdroje), nepodařilo se 
účastníkům předmětného správního řízení v tomto ohledu ani vyvrátit domněnku správnosti 
Ústavem zjištěných britských cen výrobce (resp. prokázat opak). Žádné lepší údaje stran 
britských cen výrobce Ústav neměl k dispozici. 
 
Argumentaci odvolatele stran pravidelných aktualizací databází při zjišťování cen 
výrobce tak nelze přisvědčit. 
 

33.   
U referenčních zdrojů obsahujících nikoli ceny výrobce, ale velkoobchodní či dokonce 
maloobchodní ceny, však ani zjištění ceny z aktualizovaného referenčního zdroje, 
za kterou se léčivý přípravek skutečně prodává, nestačí. V těchto případech musí Ústav 
v rozhodném období zjistit jak tyto ceny, tak i výši marží či obchodních přirážek, daní 
a dalších položek v nich obsažených, tj. nikoli jen jejich maximální výši, jejich průměry či 
odhady. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Platnost různých pomocných metod při dopočtu cen výrobce (kalkulace s různými daněmi, 
maržemi, přirážkami, nápočty či odpočty), které jsou popsány v metodice Ústavu, 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. 
 
Argumentaci odvolatele stran pravidelných aktualizací pomocných metod při zjišťování 
cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 

34.   
Odvolatel namítá, že obdobně jako v případě zjišťování obvyklého dávkování léčivé látky 
v běžné klinické praxi pak je nutné rozlišovat mezi zjištěním ceny a marže či jiné položky 
v rozhodném období a zjištěním ceny a marže či jiné položky uplatňované v rozhodném 
období. Vyžaduje-li § 12 odst. 3 prováděcí vyhlášky, aby Ústav zjistil ceny výrobce 
v rozhodném období, vyžaduje, aby zjistil ceny výrobce v tomto období uplatňované, 
nikoli aby v tomto období pouze nahlédl do zahraniční databáze, nebo dokonce jen do vlastní 
Metodiky nebo x let staré publikace. Sama skutečnost, že Ústav v rozhodném období 
zkopíroval ze zahraniční databáze velkoobchodní či maloobchodní cenu nebo že v rozhodném 
období z nějakého jiného zdroje zkopíroval výši marže či jiné položky zahrnuté v této 
velkoobchodní či maloobchodní ceně proto neznamená, že zjistil velkoobchodní či 
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maloobchodní cenu nebo marži distributora v rozhodném období uplatňovanou, jak 
vyžaduje prováděcí vyhláška. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, Ústav neměl k dispozici žádná lepší data než data 
vycházející z podkladu ÖBIG. Jelikož je tento podklad řádně založen do spisu a žádný 
z účastníků řízení neprokázal u Ústavem zjištěných hodnot cen a marží opak, neshledává 
odvolací orgán na postupu Ústavu při zjišťování cen a marží nic nezákonného. 
V podrobnostech odkazuje odvolací orgán na odůvodnění tohoto rozhodnutí výše.  
 
Argumentaci odvolatele stran využívání starších údajů tak nelze přisvědčit. 
 

35.   
Odvolatel namítá, že jen „očištěním“ velkoobchodní ceny od obchodní přirážky či jiné položky 
nepředstavující samotnou cenu výrobce v ní skutečně obsažené (jejím odečtením) přitom 
vyjde cena výrobce. Odečtením marže distributora či jiné položky uplatňované před 
několika lety od aktuální velkoobchodní či maloobchodní ceny aktuální cena výrobce 
pochopitelně nevyjde, ledaže by se výše marže (jiné položky) vůbec nezměnila. To platí též 
pro odečtení nikoli marže skutečně uplatňované, ale jen jejího maxima, které distributor 
nemusel z jakéhokoli důvodu využít. Pravděpodobnost, že v aktuální velkoobchodní či 
maloobchodní ceně je zahrnuta marže odpovídající maximu, natož uplatňovanému před řadou 
let (u jiného typu přípravků), je velice nízká a pohybuje se v oblasti náhody. 
 
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.  
 
Argumentaci odvolatele stran použití výše marže v souladu s ustálenou rozhodovací 
praxí pro zjištění cen výrobce tak nelze přisvědčit. 
 

36.   
Odvolatel namítá, že v projednávané věci Ústav nezjišťoval, zda se léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS za cenu uvedenou v databázi National Health Service Business 
Services Authority v posledním rozhodném období ve Spojeném království skutečně prodával 
(reálná dostupnost na trhu). Taktéž výši obchodní přirážky skutečně zahrnuté v ceně léčivého 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS zkopírované z databáze National Health Service Business 
Services Authority nezjišťoval. Dokonce nezjišťoval ani obecnou výši obchodních přirážek 
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distributorů léčivých přípravků ve Spojeném království uplatňovanou v rozhodném období. 
Namísto toho se spokojil s maximem obchodní přirážky uplatňovaným do roku 2008, které ani 
v té době nemuseli distributoři využít a skutečná výše obchodních přirážek uplatňovaných 
jednotlivými distributory se nepochybně lišila jak od stanoveného maxima, tak mezi nimi 
navzájem. Odvolatel z toho dovozuje, že Ústav tím porušil § 3 správního řádu a prováděcí 
vyhlášku. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel se zde sice odvolává na důvodné pochybnosti ve smyslu § 3 správního řádu, avšak 
za stavu existence vyvratitelné domněnky správnosti Ústavem shromážděných cenových 
referencí této rovině argumentace nelze přisvědčit – vyvratitelnou domněnku správnosti lze 
vyvrátit jen a pouze prokázáním opaku (srov. s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.), což však 
v předmětném správním řízení účastníci neprokázali. V dalších podrobnostech odvolací orgán 
opět odkazuje na svou výše uvedenou argumentaci. 
 
Této argumentaci odvolatele tak nelze přisvědčit. 
 

37.   
Na str. 15 až 21 odvolání, v článku IV.A odvolání, odvolatel k tématu zjišťování zahraničních 
marží a obchodních přirážek dále uvádí následující. 
 
Odvolatel namítá, že tvrzení Ústavu, 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.“, pak není způsobilou obhajobou postupu Ústavu, ale přiznáním 
jeho nezákonnosti. Podle § 3 správního řádu musí Ústav postupovat tak, aby byl zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Pokud 
z příslušného referenčního zdroje získá jen cenu velkoobchodní či maloobchodní, je povinen 
ji „očistit“ tak, aby výsledkem byla skutečná cena výrobce. Použitím (odečtením) průměru 
marží nebo dokonce jejich odhadu samozřejmě není vypočtena cena výrobce, ohledně které 
nejsou důvodné pochybnosti. 
 
V tomto směru neplatí žádná výjimka ani pro případy, kdy marže či obchodní přirážky nejsou 
stanoveny právním předpisem a „nelze tak vycházet ze zákonem daných hodnot“. Zákon 
na základě tohoto kritéria (způsob stanovení marží či obchodních přirážek) nečiní mezi 
členskými státy Evropské unie žádné rozdíly. I v tomto případě tedy musí Ústav zjistit marže a 
obchodní přirážky tak, aby ohledně nich a s jejich použitím vypočtených cen výrobce nebyly 
pochybnosti. Použití průměrů či odhadů vždy k takovým pochybám vede stejně jako použití 
maximální marže či přirážky, které nemusí distributor využít. 
 
Způsobilou obhajobou postupu Ústavu není ani tvrzení, že „skutečnost, že výše marží nejsou 
regulované a pevně stanovené, dle Ústavu neznamená, že hodnoty, ze kterých Ústav vychází, 



 

 

Str. 107 z 177 

 

jsou chybné“. Podstatné je pouze to, že tato skutečnost neznamená, že hodnoty používané 
Ústavem jsou správné. Ústav je povinen zjistit cenu výrobce, resp. marži či obchodní přirážku 
distributora, o které nejsou důvodné pochybnosti, nikoli údaj, který by náhodou mohl být 
skutečný. Nemůže ji tedy vypočíst s použitím nepřípustných údajů s tím, že se mohl „trefit“. 
 
K tomu odvolací orgán připomíná, že využívání metod odhadu (více či méně přesného odhadu) 
při dopočítávání cen výrobce již aproboval i Nejvyšší správní soud (viz výše). Odvolací orgán 
se s obdobnou námitkou odvolatele vypořádal již výše. I této námitce odvolatele s přihlédnutím 
k vyvratitelné domněnce správnosti v souladu s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze 
přisvědčit. 
 
Argumentaci odvolatele stran důvodných pochybností tak nelze přisvědčit. 
 

38.   
Odvolatel namítá, že taktéž tvrzení Ústavu, 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.“ je namísto obhajoby postupu Ústavu 
přiznáním jeho nezákonnosti. Žádný právní předpis Ústavu neukládá, aby zahraniční ceny 
léčivých přípravků zjišťoval v databázích uvedených v jeho vlastním seznamu referenčních 
zdrojů nebo na základě jiného konkrétního podkladu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatelem citovaná pasáž pochází ze stran 59 až 60 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. 
 
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.). Nejedná se tak o přiznání 
nezákonnosti postupu Ústavu, přičemž lze opět dodat, že využití metody odhadu implicitně 
posvětil i Nejvyšší správní soud. 
 
Argumentaci odvolatele stran nezákonnosti postupu Ústavu při zjišťování údajů 
o zahraničních cenách tak nelze přisvědčit. 
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39.   
Odvolatel namítá, že podle § 50 odst. 2 správního řádu opatřuje podklady pro vydání 
rozhodnutí Ústav, a to samozřejmě z moci úřední. Nemůže čekat, zda mu podklady opatří 
účastníci řízení, ledaže by sami Ústav ve smyslu tohoto ustanovení aktivně požádali, aby je 
mohli sami opatřit. Žádný právní předpis ani nestanoví, co podkladem pro zjištění zahraniční 
ceny výrobce může být. Ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu sice mohou být tímto 
podkladem i zahraniční databáze, ovšem pouze jako jeden z možných podkladů. V žádném 
případě nejde o povinný podklad, který by byl pro Ústav ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu 
závazný a ze kterého by mohl údaje o cenách „otrocky“ kopírovat, aniž by jej hodnotil. 
 
Pokud tedy má Ústav podezření, že v databázích uvedených v jeho vlastním seznamu nejsou 
skutečně uplatňované, ale toliko virtuální ceny, nesmí údaje z těchto databází použít. 
Naopak je povinen si sám opatřit podklady jiné. To samozřejmě platí i pro údaje o maržích 
či obchodních přirážkách, které používá při úpravách cen zjištěných ze zahraničních databází, 
v nichž nejsou uvedeny ceny výrobce. Analýza ÖBIG ani žádný jiný dokument uvedený 
v Metodice jako zdroj těchto údajů není pro Ústav ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu 
závazným podkladem. Pokud tedy obsahuje údaje, o jejichž správnosti lze z výše uvedených 
důvodů pochybovat, Ústav si musí sám z úřední povinnosti opatřit podklad či podklady jiné. 
 
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 toho, jaké údaje Ústav smí nebo nesmí z těchto databází použít poněkud 
nepřiléhavé. Prezentováním limitací 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 povinnosti Ústavu při pochybnostech si opatřit jiné 
podklady tak nelze přisvědčit. 
 

40.   
Odvolatel namítá, že taktéž tvrzení Ústavu, že „držitel rozhodnutí o registraci může ve Velké 
Británii dodávat léčivé přípravky na trh v režimu „direct to pharmacy“ a nepoužít klasickou 
cestu dodání léčivého přípravku přes distributora“ a že v projednávané věci držitel rozhodnutí 
o registraci přípravku DONEPEZIL ACTAVIS toto netvrdil a účastník odlišnou výši obchodní 
přirážky neprokázal, není obhajobou výše popsaného postupu, ale upozorněním na jeho 
další vadu. 

https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl
https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl
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Pokud jsou v databázi National Health Service Business Services Authority uváděny i ceny, 
ve kterých není žádná obchodní přirážka zahrnuta, musí Ústav léčivé přípravky, jichž se to 
týká, identifikovat. Musí tak učinit sám, nikoli čekat, zda to nebude tvrdit, a navíc i prokazovat 
některý z účastníků řízení. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel cituje argumentaci Ústavu ze strany 60 napadeného rozhodnutí, kde Ústav doslovně 
uvádí „Ústavu je z úřední praxe známo, že držitel rozhodnutí o registraci může ve Velké Británii 
dodávat léčivé přípravky na trh v režimu „direct to pharmacy“ a nepoužít klasickou cestu dodání 
léčivého přípravku přes distributora. Především se jedná o případy, kdy je u léčivého přípravku 
v referenční britské databázi uvedeno „Discount not deducted“. V tomto případě Ústav 
neuplatňuje odpočet obchodní přirážky distributora 12,5 % od nalezené velkoobchodní ceny 
dle metodiky přepočtu. Tuto skutečnost je však nutné ze strany účastníka řízení prokázat pro 
konkrétní přípravek potřebnými důkazy, například čestným prohlášením držitele rozhodnutí 
o registraci. Držitele rozhodnutí o registraci společnost Actavis zjištěnou cenu léčivého 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS toho času nerozporoval a účastník řízení společnost Egis 
Pharmaceuticals nepředložil důkazy, které by prokazovaly odlišnou výši obchodní přirážky, 
proto Ústav postupoval při přepočtu nalezené ceny dle Metodiky.“ 
 
Odvolací orgán s výše uvedenou argumentací Ústavu souhlasí s výhradou, že skutečnost 
nelze prokázat čestným prohlášením, ale například fakturami, neboť podle § 53 odst. 5 
správního řádu je možné předložení listiny (přímého důkazu) nahradit čestným prohlášením 
účastníka jen v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Nahrazení 
cenového údaje čestným prohlášením však zákon o veřejném zdravotním pojištění 
neumožňuje. I v tomto případě se zde uplatní vyvratitelná domněnka správnosti v souladu 
s § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož odvolatel ani držitel rozhodnutí o registraci 
předmětného referenčního přípravku DONEPEZIL ACTAVIS či jiný účastník předmětného 
řízení nepředložil žádný důkaz, že by se referenční přípravek DONEPEZIL ACTAVIS dodával 
na trh ve Spojeném království v režimu „direct to pharmacy“ a tedy neprokázal opak, kterým 
by přezkoumatelně vyvrátil postup Ústavu. Skutečně tak Ústavu nezbylo než postupovat při 
přepočtu nalezené ceny dle jeho metodiky. 
 
Odvolací orgán tak bez dalšího neshledává postup Ústavu dle jeho metodiky, jakkoliv 
vadným či v rozporu s platnými právními předpisy námitce odvolatele tak nelze 
přisvědčit. 
 

41.   
V tomto ohledu je nad rámec již uvedeného vhodné připomenout, že podle § 6 odst. 2 
správního řádu může Ústav od účastníka řízení podklady požadovat jen, když tak stanoví 
právní předpis. Pro podklady v řízení ve věcech regulace cen a úhrad léčivých přípravků žádný 
takový předpis neplatí. Například § 39m zákona č. 48/1997 Sb. neslouží k opatřování podkladů 
pro rozhodnutí, navíc podle tohoto ustanovení nelze uložit poskytnutí zahraničních cen 
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výrobce léčivého přípravku ani žádných údajů potřebných k jejich výpočtu. Podle § 50 odst. 2 
správního řádu může Ústav po účastnících řízení požadovat součinnost při opatřování 
podkladů, nikoli tyto podklady samotné. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel v uvedené námitce žádnou konkrétní výhradu proti napadenému rozhodnutí nebo 
proti řízení, které mu předcházelo, neuplatňuje a jedná se pouze o citaci právních předpisů. 
Ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu je uvedeno mezi obecnými základními zásadami 
činnosti správních orgánů a je pouze podpůrně použitelné. Konkrétní rozložení důkazního 
břemene je upraveno blíže pro správní řízení v § 50 a násl. správního řádu. Právo, nikoliv 
povinnost, účastníků řízení o změně výše úhrady navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v řízení 
je pak speciálně upraveno v § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., podle kterého platí, že 
„Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; 
tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k 
podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování 
podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit.“ Jestliže má správní 
orgán obecně na základě shromážděných důkazů, v daném případě cenových referencí, za 
to, že skutkové okolnosti jsou dostatečně prokázány, pak nemusí další důkazy opatřovat. 
Účastník řízení má pak před vydáním rozhodnutí právo, nikoliv povinnost, se seznámit 
s poklady shromážděnými před vydáním rozhodnutí a uplatnit své právo se k nim vyjádřit. 
V daném případě se uplatnila vyvratitelná domněnka správnosti v souladu s § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb., jelikož odvolatel své právo na předložení důkazu opaku nevyužil. 
 
Argumentace odvolatele stran výkladu a významu ustanovení právních předpisů je 
nepřípadná. Odvolací orgán tak bez dalšího neshledal postup Ústavu vadným či 
v rozporu s platnými právními předpisy, a proto nelze námitce odvolatele přisvědčit. 
 

42.   
Podle § 52 odst. 2 správního řádu jsou sice účastníci povinni označit důkazy na podporu svých 
tvrzení, nesplnění této povinnosti však nemůže vést k důsledkům pro ně negativním v podobě 
rozhodnutí v jejich neprospěch. Správní řád totiž neupravuje důkazní břemeno. Tato 
povinnost nadto platí jen pro prokazování tvrzení samotných účastníků, nikoli skutečností 
zjišťovaných samotným Ústavem, přičemž správní řád ani jiný právní předpis neukládá 
účastníkům řízení cokoli tvrdit. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel ve své námitce poukazuje na obecné ustanovení správní správního řádu, které však 
nebylo v daném případě zjišťování a prokazování cenových referencí použito, jelikož se 
vzhledem ke speciálnímu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. uplatnila vyvratitelná domněnka 
správnosti. Podle něho 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.“ Vzhledem k tomu, že postup Ústavu 
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se opíral o jiné právní ustanovení, je argumentace odvolatele bez právního významu. Námitce 
odvolatele nelze přisvědčit. 
 

43.   
Žádný účastník řízení tedy není povinen tvrdit, že v ceně uvedené v databázi National Health 
Service Business Services Authority je uvedena cena bez obchodní přirážky. Pokud by sám 
od sebe tuto skutečnost tvrdil, měl by sice navrhnout i důkaz k jejímu prokázání, nečinnost 
v tomto směru by však nemohla bez dalšího vést k odečtu jakéhokoli nevěrohodného 
údaje o obchodní přirážce od ceny v databázi uvedené. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vzhledem ke speciálnímu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. se uplatnila vyvratitelná 
domněnka správnosti, takže 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. Z toho vyplývá, že účastník řízení 
nejen musí tvrdit opak, ale musí jej také prokázat. Správní rozhodnutí musí být přirozeně 
racionálně postaveno na určitých vědomostech a poznatcích správního orgánu vztahujících 
se k rozhodované věci, které mají svůj obraz ve shromážděných podkladech. Neprokázal-li 
odvolatel opak řádně ve spise doložené cenové reference v souladu s požadavkem 
zákonodárce dle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., pak nelze z neprokázané skutečnosti 
vycházet při formulaci řešení ve výrocích správního rozhodnutí (srov. s § 68 odst. 3 správního 
řádu). Odvolatel uplatňuje svůj specifický výklad pravidel dokazování, kterému odvolací orgán 
nemůže přisvědčit vzhledem k citované platné právní úpravě.  
 
Námitce odvolatele stran negativních následku procesní pasivity a nečinnosti 
odvolatele nebo jiných účastníků řízení nelze přisvědčit. 
 

44.   
Z výše uvedeného vyplývá, že Ústav byl i při nečinnosti držitele rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS sám povinen zkoumat, zda je v jeho ceně uvedené 
v databázi National Health Service Business Services Authority zahrnuta obchodní přirážka a 
pouze v případě kladného zjištění obchodní přirážku od této ceny odečíst. Zejména však byl 
v takovém případě povinen od ceny odečíst skutečnou v ní obsaženou obchodní 
přirážku, nikoli jen maximum uplatňované do roku 2008, nadto u jiného typu přípravků. 
 
K tomu odvolací orgán opakuje, že ohledně Ústavem zjištěné ceny se uplatnila vyvratitelná 
domněnka správnosti, kterou žádný z účastníků řízení nevyvrátil. Ústav není povinen 
nahrazovat procesní aktivitu, kterou § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. explicitně vyžaduje 
od účastníka řízení.  
 
Námitce odvolatele stran povinnosti Ústavu nahrazovat procesní pasivitu odvolatele, 
kterou § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. explicitně vyžaduje od účastníka řízení, nelze 
přisvědčit. 
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45.   

Odvolatel namítá, že nezákonný postup Ústavu nemůže obhájit ani odkaz na rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR2099/2013 ze dne 31. října 2013 a z něj citovaná pasáž, 
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.“ Postup Ústavu 
v projednávané věci je nezákonný mimo jiné proto, že součástí zdravotního systému 
Spojeného království není státem stanovená regulace marží distributora, která by byla 
neměnná. Obchodní přirážky jsou stanoveny distributory v rozpětí daném maximem 
stanoveným dohodou uzavíranou mezi ministerstvem zdravotnictví Spojeného království 
a Association of the British Pharmaceutical Industry na dobu určitou několika let. Pro Spojené 
království tak platí přesný opak toho, co Ministerstvo zdravotnictví jako podmínku 
neměnnosti údaje o maržích požaduje. 
 
Odvolatel dále namítá, že je zjevné, že citovaná pasáž se buď týká jiného státu, nebo je 
naprosto odtržená od způsobu stanovení obchodních přirážek ve Spojeném království. 
Proto je vhodné připomenout, že nejde o rozhodnutí, které by bylo vydáno v projednávané věci 
a podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu by bylo pro Ústav závazné. Ústav se jím tedy 
nejen nemusí, ale s ohledem na tyto skutečnosti dokonce ani nesmí řídit. Dnes, tedy po takřka 
sedmi letech, by navíc Ministerstvo zdravotnictví tento názor zřejmě nevyslovilo ani ohledně 
marží v členském státě Evropské unie, kde jsou marže stanoveny právními předpisy. I ty totiž 
podléhají změnám, což ukazuje například úprava marží distributorů a lékáren v Portugalsku. 
Ústav totiž v Metodice dodnes odkazuje na právní předpis z roku 2014, který byl zrušen v roce 
2015, tedy po jednom jediném roce. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Dle názoru odvolacího orgánu Ústav tímto způsobem 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 a přesvědčivost 
odůvodnění napadeného rozhodnutí, ani v důsledku jejího uvedení nedošlo ke krácení 
odvolatelových práv. 
 
Konkrétně v případě zjišťování britské ceny výrobce Ústav zcela jistě vycházel z maximální 
možné obchodní přirážky 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. 
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46.   
Odvolatel namítá, že je nutné odmítnout i tvrzení Ústavu, že „účastník řízení pouze rozporuje 
hodnoty použité Ústavem, ale nepředkládá potřebné důkazy, které by prokázaly jinou výši 
uvedením konkrétních hodnot“, vycházející zřejmě z § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
podle nějž se cenové reference léčivých přípravků shromážděné Ústavem považují 
za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak. 
 
Shromážděnou referencí se rozumí jen údaj získaný z referenčního zdroje, nikoli výsledek 
jakýchkoli výpočtů, které s ním Ústav provádí. To je zjevné již z gramatického výkladu 
tohoto ustanovení, jelikož „referencí“ se rozumí odkaz na něco nebo zpráva  o něčem, nikoli 
výsledek úpravy něčeho nebo výpočet. Výsledek výpočtu provedeného Ústavem 
s velkoobchodní cenou uvedenou v databázi National Health Service Business Services 
Authority a s maximem obchodní přirážky uplatňovaným do roku 2008 není cenovou 
referencí. 
 
Potvrzuje to i teleologický výklad § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., tedy výklad z hlediska 
jeho účelu. Ustanovení vychází z předpokladu, že Ústav cenové reference shromáždil 
z důvěryhodných zdrojů, typicky databází vedených zahraničními orgány veřejné správy. Tyto 
databáze jsou veřejně přístupné, takže účastníci řízení mohou snadno ověřit, zda Ústavem 
použité údaje v nich jsou skutečně uvedené a případně prokázat, že tam ve skutečnosti jsou 
uvedené údaje jiné. Lze proto připustit, aby účastníci museli tvrdit a prokázat, že Ústav při 
shromáždění referencí, nikoli při provádění nějakých výpočtů s nimi, pochybil. Na výsledky 
takových výpočtů se domněnka nevztahuje, ani kdyby byly prováděny s řádně opatřenými 
a věrohodnými údaji. 
 
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 něž 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. Viz bod 40 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61 (jinde také 
jako „rozsudek“), kde se například uvádí, že „Je dostačující, pokud je v obecné poloze zřejmé, 
jakým způsobem byla cena přepočtena“. 
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Co se týče vyvratitelné domněnky správnosti u Ústavem shromážděných cenových referencí, 
odvolací orgán uvádí, že tato 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 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), jak 
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 § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
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Argumentaci odvolatele stran gramatického a teleologického výkladu § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. tak nelze přisvědčit. 
 

47.   
Odvolatel na straně 18 odvolání namítá, že domněnka ve smyslu § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. navíc nepředstavuje výjimku ve smyslu § 3 správního řádu. Nelze z ní tedy 
dovozovat, že by Ústav nemusel zjistit skutkový stav tak, aby o něm nebyly důvodné 
pochybnosti. Nejde totiž o domněnku správnosti zjištěného skutkového stavu, ale jen 
jednoho z podkladů pro jeho zjištění. 
 
Domněnka se navíc týká jen údajů o cenách samotných. Zejména v případě, kdy zahraniční 
databáze neobsahuje přímo ceny výrobce, je navíc vyloučeno, aby tyto údaje byly jediným 
podkladem pro zjištění ceny výrobce. Z dalších podkladů musí Ústav především získat 
údaje pro přepočet ceny, která je cenovou referencí, na cenu výrobce. Bez ohledu 
na domněnku tedy musí Ústav zjistit například v cenách léčivých přípravků obsažené obchodní 
přirážky, a pokud tak neučiní, jak to neučinil v projednávané věci, je jeho rozhodnutí bez 
ohledu na domněnku nezákonné. 
 
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 toto 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 i vůči §§ 50 a násl. správního řádu ustanovením speciálním.  
 
Ústav náležitě zjistil skutkový stav na základě nejlepších jemu dostupných podkladů. Pouhé 
pochybnosti ohledně těchto podkladů (potažmo zjištění na jejich základě učiněných) 
domněnku správnosti nevyvracejí. 
 
Co se týče argumentace odvolatele k zahraničním databázím, že je dle odvolatele vyloučeno, 
aby tyto údaje byly jediným podkladem pro zjištění ceny výrobce, odvolací orgán uvádí, že 
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 § 3 správního řádu a § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
tak nelze přisvědčit. 
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48.   
Odvolatel namítá, že z výše uvedeného vyplývá, že domněnka správnosti cenových 
referencí nezbavuje Ústav povinnosti opatřit řádně všechny podklady pro přepočet 
velkoobchodních a maloobchodních cen uvedených v těchto referencích na ceny 
výrobce, zejména údajů o maržích či obchodních přirážkách v těchto cenách 
obsažených. Stejně tuto domněnku vykládá i judikatura.1 To přitom Ústav v projednávané věci 
neučinil, jak již bylo podrobně vysvětleno výše. 
 
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 ve svém rozsudku, 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.  
                                                
1 Viz například rozsudek č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. října 2018: „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 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 doplněno) 

Obdobně viz rozsudek č. j. 5 Ad 23/2014-79 ze dne 6. dubna 2018: „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 doplněno) 
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Argumentace odvolatele tedy neprokazuje žádné podstatné vady v postupu Ústavu či 
napadeném rozhodnutí a je nedůvodná. 
 

49.   
Pro úplnost zbývá dodat, že i kdyby se domněnka mohla uplatnit i na rozdíl mezi velkoobchodní 
cenou přípravku DONEPEZIL ACTAVIS uvedenou v databázi National Health Service 
Business Services Authority a maximem obchodních přirážek uplatňovaných u jiných 
přípravků do roku 2008, v projednávané věci by k tomu nedošlo. Účastník totiž prokázal 
opak, tedy že tento rozdíl není cenou výrobce v rozhodném období. 
 
Odvolatel na str. 19 uvádí, že prokázání „opaku“ podle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
neznamená jen prokázání jiné ceny výrobce ani prokázání jiné, ve velkoobchodní ceně 
skutečně obsažené obchodní přirážky. Výraz „opak“ se totiž nevztahuje k cenovým 
referencím ve smyslu povinnosti prokázat jiné reference, ale k jejich správnosti ve smyslu 
povinnosti prokázat, že nejsou správné. To samozřejmě lze i jinak než jen prokázáním 
jiných cen.  
 
Je výhradně na uvážení účastníka řízení, z jakých jím tvrzených skutečností bude nesprávnost 
cenových referencí dovozovat a jaké důkazy bude navrhovat k provedení k prokázání těchto 
skutečností. Touto skutečností může být například skutečnost zpochybňující údaje, které 
Ústav použil k přepočtu velkoobchodní či maloobchodní ceny na cenu výrobce. 
V projednávané věci jde o skutečnost, že nejde o skutečnou obchodní přirážku, ale její v praxi 
nevyužívané maximum uplatňované u jiných přípravků a nikoli v rozhodném období, ale 
do roku 2008. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Prokazování opaku ve vztahu k vyvratitelné domněnce správnosti u Ústavem shromážděných 
cenových referencí se vskutku nemusí dít jen prokázáním jiných konkrétních výší cen 
například formou faktury. 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. 
 
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 § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. 
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Obecná argumentace odvolatele stran jiných možností prokazování opaku je sice 
principiálně validní, neprokazuje však ničeho stran vad v postupu Ústavu či napadeném 
rozhodnutí v předmětném případě. Zpochybňování vyvratitelné domněnky správnosti 
odvolatelem v předmětném případě tak nelze přisvědčit. 
 

50.  
Odvolatel namítá, že prokazování jiné skutečnosti, než která má být ve správním řízení zjištěna 
(zde cena výrobce léčivého přípravku či údaje nutné k jejímu výpočtu), je ve správním či 
soudním řízení zcela běžné. Všechny nepřímé důkazy přináší jen poznatky o jiných než 
zjišťovaných skutečnostech, ze kterých se dá usuzovat na skutečnosti zjišťované. Nejlépe 
to lze ukázat na dokazování tzv. negativních skutečností, tedy dokazování neexistence 
něčeho, kdy se prokazují jiné pozitivní skutečnosti, které existenci negativních skutečností 
vylučují. I kdyby tedy Ústavem shromážděnou cenovou referencí ve smyslu § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. byla jím vypočtená cena výrobce, k eliminaci domněnky její 
správnosti by stačilo prokázat jakoukoli skutečnost, ze které lze na nesprávnost 
výpočtu Ústav usuzovat. 
 
V případě částky vydávané Ústavem za cenu výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS ve Spojeném království jsou těmito skutečnostmi již zmíněné nedostatky údaje 
o obchodní přirážce distributorů ve Spojeném království. Samotná Analýza ÖBIG přitom 
prokazuje, že údaj je pouze v praxi nevyužívanou horní hranicí, nikoli konkrétní výší 
obchodní přirážky u originálních léčivých přípravků, která byla stanovena v roce 2005 dohodou 
uzavřenou na pět let. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že nakonec dohoda platila jen 
do konce roku 2008. Na tyto důkazy žalobce odkázal již ve vyjádření k podkladům pro 
rozhodnutí, čímž je ve smyslu § 51 správního řádu označil jako důkaz a svoji důkazní povinnost 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. splnil, ačkoli ji vůbec nemá. 
 
Účastník tedy nad rámec svých procesních povinností v tomto řízení prokázal, že částka 
vydávaná Ústavem za cenu výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
ve Spojeném království touto cenou není, takže ohledně této ceny se nemůže 
vyvratitelná domněnka správnosti uplatnit, i kdyby na výsledky výpočtů prováděných 
Ústavem obecně dopadala. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Vyvratitelnou domněnku správnosti Ústavem shromážděných cenových referencí lze vskutku 
vyvrátit i jinak než prokázáním konkrétních jiných výší cen například fakturou. 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 
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podkladů (předložení tvrzení), z nichž Ústav vychází, nelze pokládat za prokázání opaku 
(předložení důkazu).  
 
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, ba naopak jeho tvrzení 
jsou spíše obstrukční. 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 ustanovení vyložil Nejvyšší správní soud. 
Odvolatel v tomto ohledu působil v předmětném správním řízení spíše opačným směrem. 
 
Stáří podkladu ÖBIG či v něm uvedené maximální hodnoty obchodní přirážky ve Spojeném 
království samy o sobě neprokazují ničeho o tom, že se tyto hodnoty neshodují, a ani nemohou 
shodovat s realitou v současnosti – že zkrátka reálné výše obchodních přirážek 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 ve svém 
rozsudku – to se však nestalo. Podklad ÖBIG je tedy i nadále nejlepším možným podkladem, 
kterým Ústav prokázal určité cenové okolnosti, přičemž správnost těchto cenových okolností 
se účastníkům předmětného správního řízení nepodařilo vyvrátit.  
 
Odvolatelem namítané vady podkladů Ústavu nemohou ve vztahu ke shromážděným údajům 
představovat důkaz opaku. Odvolateli se tedy v předmětném řízení nepodařilo prokázat 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., že částka vydávaná Ústavem za cenu výrobce 
léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS ve Spojeném království touto cenou není. 
 
Konečný úsudek o tom, co je anebo ještě není ve správním řízení prokázáno, náleží správnímu 
orgánu. To samozřejmě nevylučuje právo účastníka řízení se k důkazní situaci vyjádřit. 
 
Argumentaci odvolatele stran prokazování opaku prostřednictvím podkladu ÖBIG tak 
nelze přisvědčit. 
 

51.  
Odvolatel dále namítá, že tvrzení Ústavu, že odvolatel „nepředkládá potřebné důkazy, které 
by prokázaly jinou výši uvedením konkrétních hodnot“ nebo že „nepředložil důkazy, které by 
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prokazovaly odlišnou výši obchodní přirážky“, je navíc nutné odmítnout i z toho důvodu, 
že odvolatel není výrobcem přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, takže jej distributorům 
ve Spojeném království ani nikde jinde nedodává a cenu výrobce za něj neúčtuje. Tím spíše 
nemůže vědět, jakou obchodní přirážku distributoři při velkoobchodu s tímto (a jinými) léčivým 
přípravkem uplatňují. Z Analýzy ÖBIG ani z veřejně dostupných zdrojů nevyplývá, že by 
konkrétní výše obchodní přirážky v rámci rozpětí (maxima) stanoveného dohodou 
Pharmaceutical Price Regulation Scheme byla určována smlouvou mezi výrobci a distributory. 
Distributoři ji zřejmě stanoví sami. 
 
Odvolatel namítá, že podle § 4 odst. 4 správního řádu je Ústav povinen umožnit účastníkům 
řízení uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Musí jim tedy umožnit i tvrzení rozhodných 
skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání, pokud se rozhodnou tak nad rámec 
svých procesních povinností činit. Toto ustanovení nepochybně porušuje Ústav, který neplní 
svoji povinnost zjistit skutečný stav věci a za tímto účelem opatřit podklady a namísto toho nutí 
bez opory v zákoně účastníka tvrdit a prokazovat skutečnosti, o nichž účastník nemá žádnou 
povědomost, natož aby disponoval důkazy k jejich prokázání. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
V daném případě Ústav v souladu se zásadou zákonnosti (§ 2 odst. 1 správního řádu) uplatnil 
vyvratitelnou domněnku správnosti podle speciálního § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
i když s tímto zákonodárcem zvoleným pravidlem odvolatel nemusí souhlasit. Podle tohoto 
ustanovení 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.“ Odvolatel jakožto účastník řízení nejen musí 
tvrdit opak, ale musí tento opak také prokázat hodnotným důkazním prostředkem. Důkazy, 
které nejsou založeny ve správním spise, neexistují. Ke skutkovým okolnostem, které nejsou 
v řízení prokázány, pak nelze přihlížet. Ústav není povinen nahrazovat procesní aktivitu, kterou 
§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. explicitně vyžaduje od účastníka řízení a toto ustanovení 
tak contra legem ignorovat. Tvrzení odvolatele, že jeho povinnost prokázat opak nemá oporu 
v zákoně je mylná, jelikož je opřena o § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Námitce odvolatele, že Ústav nesprávně vytýká odvolateli, že „nepředkládá potřebné 
důkazy, které by prokázaly jinou výši uvedením konkrétních hodnot“ obchodní přirážky 
a že povinnost odvolatele prokázat opak není opřena o zákon, nelze přisvědčit. 
 

52.  
Odvolatel namítá, že Ústav porušuje § 7 správního řádu, podle nějž mají účastníci řízení při 
uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Tam, kde by rovnost mohla být ohrožena, 
správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění. Tvrzení a důkazy o skutečné ceně 
výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS ve Spojeném království totiž požaduje 
po účastníkovi, který objektivně nemůže tento požadavek splnit, zatímco výrobce tohoto 
přípravku jej může splnit bez větších obtíží. Tím je účastník, resp. všichni ostatní účastníci 
řízení (kromě výrobce tohoto přípravku) diskriminován. 
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K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel znovu nepřípadně argumentuje zcela obecným § 7 správního řádu, aniž by přihlížel 
ke speciálnímu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. V daném případě Ústav v souladu se 
zásadou zákonného postupu uplatnil vyvratitelnou domněnku správnosti podle speciálního 
§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., kdy každý účastník řízení mohl předložit důkaz opaku 
o zjištěných cenových referencích. Obecně platí, že v případě, že správní orgán má za to, 
že rozhodná skutečnost byla bez důvodných pochybností prokázána dosud shromážděnými 
podklady, nemusí provádět další opatřování důkazů k prokázání takové skutečnosti, což 
nevylučuje procesní právo všech účastníků řízení podklady rozporovat. Tato zásada je 
v daném případě modifikována § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. v tom smyslu, 
že k vyvrácení skutečnosti je nutný důkaz opaku. 
 
Námitce odvolatele, že Ústav porušil procesní práva odvolatele, resp. všech ostatních 
účastníků, vyjma výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS, a diskriminoval je, 
nelze přisvědčit. 
 

53.  
Odvolatel namítá, že Ústav odvolateli svůj názor na údajné neprokázání jeho tvrzení sděluje 
až v napadeném rozhodnutí, takže účastník by nemohl další důkazy na podporu svých 
tvrzení o odlišné výši obchodní přirážky přípravku DONEPEZIL ACTAVIS označit, i kdyby se 
tak rozhodl učinit, navzdory absenci povinnosti. 
 
Podle § 4 odst. 2 správního řádu je Ústav povinen poskytnout účastníkům řízení v souvislosti 
se svým úkonem přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech. Musí je tedy poučit též 
o svém názoru, že jimi označené důkazy považuje za nedostatečné a tvrzené 
skutečnosti za neprokázané. Toto své poučení musí náležitě odůvodnit, tedy sdělit 
účastníkovi, proč dosud označené důkazy nestačí a sdělit mu alespoň v obecné rovině, jaké 
důkazy by za dostatečné považoval. Poučení pak samozřejmě musí účastníkovi poskytnout 
tak, aby mohl nové důkazy označit ještě před vydáním rozhodnutí Ústavu. Má-li Ústav 
za to, že by označování dalších důkazů mohlo vést k oddálení rozhodnutí, může účastníkovi 
řízení v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu uložit k označení důkazů lhůtu. To však 
v projednávané věci vzhledem k délce řízení způsobené nečinností samotného Ústavu 
nepřichází v úvahu. 
 
Odvolatel namítá, že postup Ústavu v projednávané věci, kdy se účastník o údajném 
neprokázání svých tvrzení dozvídá až z napadeného rozhodnutí, jímž se řízení před 
Ústavem končí, tak zákonu odporuje. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Dne 6. 3. 2020 Ústav vložil do spisové dokumentace důkazy pod č. j. sukl60406/2020 
a přistoupil k vydání finální hodnotící zprávy (dále jen „FHZ“) pod č. j. sukl60491/2020, zároveň 
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ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval všechny 
účastníky řízení prostřednictvím sdělení ze dne 6. 3. 2020, založené do spisové dokumentace 
pod č. j. sukl60492/2020. 
 
Dne 23. 3. 2020, tj. před vydáním rozhodnutí, obdržel Ústav vyjádření odvolatele založené 
do spisové dokumentace pod č. j. sukl75683/2020, ve kterém odvolatel mimo jiné rozporuje 
závěry ve FHZ Ústavu a namítá nesprávnost a nepřezkoumatelnost výpočtu ceny výrobce 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS z cenových referencí shromážděných Ústavem 
ve Spojeném království, a to odpočtem konkrétní výše obchodní přirážky distributora, přičemž 
pojednání o § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. (presumpce správnosti cenových referencí) 
včetně citace zásadního rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. října 2018, č. j. 10 
As 190/2018-61, se v textu objevuje jedenáctkrát. Námitka odvolatele, že měl být před 
vydáním napadeného rozhodnutí poučen, že má ve smyslu § 39g odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. o svých tvrzením předložit důkaz, je pouze formální a účelová, když z vyjádření 
samotného odvolatele ze dne 23. 3. 2020 je jednoznačné, že mu byla povinnost o svých 
tvrzeních doložit důkaz opaku bezpečně známa. Odvolací orgán zároveň poukazuje na to, 
že podle § 4 odst. 2 správního řádu má být poučení účastníků o procesních právech 
přiměřené.   
 
Je možné poznamenat, že odvolatel je renomovaná farmaceutická obchodní společnost, která 
dlouhodobě figuruje z titulu držitele rozhodnutí o registraci nemalého množství léčivých 
přípravků na Českém trhu jako účastník řízení v řadě správních řízení o změně výše 
a podmínek úhrad (revizi úhrad) s tím, že v nich pravidelně podává proti správním 
rozhodnutím Ústavu rozsáhlá a sofistikovaná odvolání.  
 
Odvolací orgán ve světle toho, že odvolatel před vydáním rozhodnutí ve svém vyjádření 
na řadě míst polemizuje na téma významu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
v předmětném správním řízení, shledal námitku odvolatele, že před vydáním 
napadeného rozhodnutí nebyl o své povinnosti předložit důkaz opaku podle § 39g 
odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., za účelovou, formální a nedůvodnou.   
 

54.   
Odvolatel namítá, že je také nezákonný i požadavek, aby účastník důkazy prokazující 
skutečnou výši obchodní přirážky obsažené v ceně zkopírované Ústavem z databáze National 
Health Service Business Services Authority sám předložil. 
 
Podle § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých 
tvrzení. Označením důkazů se přitom pochopitelně rozumí odkaz na ně, nikoli jejich 
předložení. I ohledně důkazů prokazujících tvrzení účastníků řízení tak platí § 50 odst. 2 
správního řádu a Ústav je povinen tyto důkazy opatřit sám. Účastníkovi postačí je označit. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Námitku odvolatele, kdy prosazuje použití obecného § 52 správního řádu namísto speciálního 
§ 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., již odvolací orgán shora vypořádal, a proto na toto 
vypořádání odkazuje s tím, že námitku odvolatele shledal nedůvodnou. 
 

55.  
Odvolatel na straně 21 odvolání shrnuje a opakuje své dosavadní námitky, kdy uvádí, 
že nelze než uzavřít, že nezákonný postup Ústavu, který namísto ceny výrobce léčivého 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v členském státě Evropské unie (Spojeném království) 
„zjistil“ rozdíl mezi velkoobchodní cenou zkopírovanou z databáze National Health 
Service Business Services Authority v lednu 2020 a v praxi nevyužívanou horní hranicí 
obchodních přirážek distributorů vyplývající pro jiný typ přípravků z dohody platné 
do konce roku 2008, nemůže „zhojit“ žádný z argumentů Ústavu, včetně domněnky 
správnosti jím shromážděných cenových referencí. Ta se nevztahuje na žádné výpočty 
Ústavu a podmínkou její aplikace na cenové reference je náležité opatření všech 
podkladů. Účastník navíc tuto domněnku nad rámec svých procesních povinností 
eliminoval, když označil důkazy prokazující, že údaj označovaný Ústavem za obchodní 
přirážku obsaženou ve velkoobchodní ceně léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
trpí uvedenými nedostatky. Ústav tedy při stanovení základní úhrady referenční skupiny 
č. 87/1 nepoužil nejnižší cenu výrobce léčivého přípravku této skupiny v členském státě 
Evropské unie, a řízení navíc zatížil řadou vad, které rovněž způsobují nezákonnost 
napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel uvádí, že všechna výše uvedená porušení právních předpisů Ústavem jsou 
samozřejmě, dle jeho názoru, vadami řízení, které ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu 
mohly mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí, a jsou důvodem pro jeho 
zrušení v odvolacím řízení. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí, že po shora provedeném posouzení jednotlivých námitek 
odvolatele neshledal v postupu Ústavu nebo v napadeném rozhodnutí žádnou vadu, která by 
mohla mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí a byla by důvodem pro jeho 
zrušení v odvolacím řízení.  
 

56.   
Dále odvolatel v článku V., na straně 21 odvolání, namítá nezjištění reálných cen výrobce 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v Polsku a v Rumunsku. Odvolatel již na str. 3 odvolání 
uvedl, že Ústav částku 1,4719 Kč porovnal v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
s průměrem druhé a třetí nejnižší ceny výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
v (tentokrát již skutečných) členských státech EU, za které označil jeho ceny v Polsku 
a Rumunsku. Odvolatel namítal, že přinejmenším částka zjištěná Ústavem v Rumunsku 
s největší pravděpodobností není cenou uplatňovanou v době, ve které měl Ústav ceny 
zjistit, ale toliko uvedenou v této době v nedostatečně aktualizované zahraniční databázi. 
Ústav navíc podle odvolatele nezjišťoval, zda se léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS 
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za jím zjištěné ceny v dané době do Polska a Rumunska skutečně dodával. Odvolatel 
namítá, že ani tyto ceny proto nejsou při vnější cenové referenci použitelné.  
 
Odvolací orgán k tomu uvádí, že se s touto námitkou odvolatele vypořádal již výše, proto 
na toto vypořádání odkazuje s tím, že Ústavem vypočítaná polská a rumunská cena výrobce 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS je náležitě podložena a plně přezkoumatelná, tudíž v jejich 
případě nastává vyvratitelná domněnka správnosti. 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.). Žádný účastník předmětného správního řízení tak např. neprokázal 
(nepostavil najisto), že Ústavem dopočítané částky nejsou a nemohou být polskou 
a rumunskou cenou výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS. 
 
Odvolací orgán nemůže ani zde argumentaci odvolatele ke zjištěné ceně v Polsku 
a v Rumunsku přisvědčit. 
 

57.  
Odvolatel v článku V. odvolání uvádí, že zásadní vady vykazuje i postup Ústavu při zjišťování 
cen výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS v Polsku a Rumunsku, byť od částek 
uvedených v referenčních zdrojích nemusel odečítat marže či obchodní přirážky distributorů 
a za tímto účelem je zjišťovat. V těchto databázích totiž léčivý přípravek DONEPEZIL 
ACTAVIS vůbec není uveden (neshodnost názvu přípravku). V databázi rumunského 
ministerstva zdravotnictví je sice léčivý přípravek společnosti Actavis Group PTC ehf. 
s obsahem léčivé látky donepezil se silou 10 mg a velikostí balení 28 tablet, jeho název je 
ovšem DONECEPT. Tento léčivý přípravek je uveden i v databázi polského ministerstva 
zdravotnictví, navíc bez identifikace jeho výrobce. 
 
Podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. se základní úhrada referenční skupiny 
stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na ODTD léčivého přípravku zařazeného 
do referenční skupiny zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek dostupný 
v České republice. V České republice přitom žádný léčivý přípravek DONECEPT dostupný 
není, natož pak v množství (s podílem na trhu) vyžadovaném tímto ustanovením. Takový 
léčivý přípravek není ani hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a dokonce ani registrován. 
 
Skutečnost, že léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS obsahuje stejnou léčivou látku, má 
stejnou sílu, velikost balení a stejného výrobce, neznamená, že jde o jeden léčivý přípravek 
nebo že léčivý přípravek DONECEPT je v České republice dostupný prostřednictvím přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak odvolací orgán osvětlil již výše, předmětný přípravek DONEPEZIL ACTAVIS je dle 
příbalové informace, která je volně dostupná například na webu Ústavu pod odkazem  
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=PI173079.pdf&type=pil&as=done
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pezil-actavis-pil, registrovaný v Polsku a v Rumunsku pod obchodním názvem DONECEPT 
(viz strana 6 příbalové informace), přičemž držitel rozhodnutí o registraci je firma Actavis Group 
PTC ehf. To samé je zřejmé i ze spisového podkladu cenové reference 4, kde na straně 8 byla 
uvedena nalezená cena výrobce referenčního přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG TBL 
FLM 28 s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg registrovaného v ČR, jehož držitelem 
rozhodnutí o registraci je firma Actavis group, u léčivého přípravku DONECEPT 
registrovaného pod tímto obchodním názvem v Polsku, a kde rovněž na straně 8 byla uvedena 
nalezená cena výrobce referenčního přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 10 MG TBL FLM 28 
s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg registrovaného v ČR, jehož držitelem rozhodnutí 
o registraci je firma Actavis group, u léčivého přípravku DONECEPT registrovaného pod tímto 
obchodním názvem v Rumunsku. 
 
K tomu lze dodat, že léčivé přípravky jsou běžně v zemích Evropské unie uváděny pod 
odlišnými názvy. Například i účastníci správních řízení o cenách a úhradách léků předkládají 
faktury s odlišným názvem posuzovaného léčivého přípravku s vysvětlením, že jedná o tentýž 
léčivý přípravek. Nelze tak tvrdit, že posuzovaný léčivý přípravek nemůže mít v jiné zemi 
Evropské unie odlišný název nebo že se v tomto případě jedná o zcela jiný přípravek. 
 
Důležitou okolností, kterou je třeba zohlednit, je kromě názvu léčivého přípravku především 
léčivá látka, síla, velikost balení a v neposlední řadě výrobce a držitel rozhodnutí o registraci. 
Pokud Ústav v průběhu správního řízení zjistí cenu léčivého přípravku s odlišným názvem, ale 
se stejným složením v odpovídající velikostí balení od stejného držitele rozhodnutí o registraci, 
lze takový přípravek zohlednit v cenové referenci, pokud není pochyb, že se jedná o tentýž 
léčivý přípravek. Dle informací na straně 6 v příbalovém letáku léčivého přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS 10MG TBL FLM 28 je tento přípravek v Polsku a v Rumunsku registrován pod 
názvem DONECEPT, proto bylo možné ceny léčivého přípravku DONECEPT zjištěné v polské 
a rumunské databázi zahrnout do cenové reference. Podle § 2 odst. 4 správního řádu Ústav 
mimo jiného dbá na to, „aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 
nevznikaly nedůvodné rozdíly“. Odvolací orgán na základě rozhodovací praxe Ústavu 
neshledává důvod pro vyřazení léčivého přípravku DONECEPT z cenové reference.  
 
Argumentaci odvolatele k rozdílným názvům téhož léčivého přípravku v zemích EU tak 
nelze přisvědčit. 
 

58.  
Odvolatel namítá, že podle § 32 odst. 1 zákona o léčivech rozhodnutí o registraci obsahuje 
vždy název léčivého přípravku, registrační číslo léčivého přípravku, údaj o držiteli rozhodnutí 
o registraci, popřípadě o osobě, kterou držitel rozhodnutí o registraci zmocní, aby ho 
zastupovala. Je tedy nesporné, že název je jedním z identifikačních znaků, jímž je dána 
„totožnost“ léčivého přípravku. Léčivý přípravek s jiným názvem je proto jiným léčivým 
přípravkem, byť by jej vyráběl stejný subjekt, obsahoval by stejnou léčivou látku a měl by 
stejnou lékovou formu, sílu a velikost balení. 
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Již tato skutečnost dle názoru odvolatele vylučuje totožnost léčivých přípravků DONEPEZIL 
ACTAVIS a DONECEPT. Navíc je nutné zdůraznit, že § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. vyžaduje, aby v České republice a členských státech Evropské unie šlo o jeden 
léčivý přípravek, nikoli o více totožných přípravků. Pro úplnost postačí dodat, že ani obsah 
stejné léčivé látky neznamená, že je složení těchto přípravků stejné. Mohou obsahovat různé 
pomocné látky. Podklady pro rozhodnutí shromážděné Ústavem takové posouzení ani 
neumožňují. 
 
Podle mínění odvolatele lze uzavřít, že léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS není léčivým 
přípravkem DONECEPT, takže tento přípravek (DONECEPT) není v České republice vůbec 
dostupný a jeho ceny nelze vydávat za zahraniční ceny přípravku DONEPEZIL ACTAVIS. 
Zohlednění zahraničních cen léčivého přípravku DONECEPT je tedy nezákonné. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán nezpochybňuje tvrzení odvolatele, že název je jedním z identifikačních znaků, 
který udává totožnost daného léčivého přípravku v členském státě EU, nicméně platná 
legislativa umožňuje například mimo jiného jednomu žadateli zažádat o registraci daného 
léčivého přípravku ve vícero členských státech EU principem vzájemného uznávání registrací 
(srov. § 41 zákona o léčivech), přičemž nikde platná legislativa nestanoví, že totožné léčivé 
přípravky jež mají společného držitele rozhodnutí registraci musí nést stejný registrovaný 
název ve všech členských státech EU, kde jsou registrovány. Přestože z praktického hlediska 
uvádění unifikovaných registrovaných názvů léčivých přípravků téhož držitele rozhodnutí 
o registraci napříč členskými státy EU, kde jsou tyto přípravky registrovány, může přinést určité 
usnadnění pro praxi např. při porovnání takových přípravků pro účely stanovení cen a úhrad, 
žádný platný právní předpis to explicitně nenařizuje. Naopak lze říci, že platná legislativa 
předjímá určité rozdíly v registrovaných názvech totožných léčivých přípravků napříč 
členskými státy EU. Například příloha č. 4 k vyhlášce č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 
přípravků, ve znění pozdějších předpisů, přímo uvádí v části A bod 2. písm. r) k obsahu 
informací uváděných v příbalové informaci léčivých přípravků, že „pokud je přípravek 
registrován postupem podle § 41 zákona o léčivech v dotčených členských státech pod 
různými názvy, uvede se seznam názvů registrovaných jednotlivými členskými státy“. Odvolací 
orgán s ohledem k výše uvedenému neshledává postup Ústavu při zohlednění cen výrobce 
léčivého přípravku DONECEPT v Polsku a v Rumunsku, jakkoliv vadným či nesouladným 
s platnými právními předpisy. K ostatní argumentaci odvolatele se vyjádřil odvolací orgán již 
výše. 
 
Námitce odvolatele ke zohlednění zahraničních cen léčivého přípravku DONECEPT tak 
nelze přisvědčit.  
 

59.  
Odvolatel namítá, že nejde ovšem o jedinou vadu použití těchto cen. Z napadeného rozhodnutí 
totiž nevyplývá, že se jedná o skutečné (nikoli virtuální) a aktuální ceny, tedy že se léčivý 
přípravek DONECEPT za tyto ceny do Polska a Rumunska v posledním rozhodném období 
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dodával. Ústav musí zjistit cenu výrobce skutečně uplatňovanou v rozhodném období. 
Samozřejmě nestačí pouze v tomto období z referenčního zdroje zkopírovat třeba několik 
měsíců „stará“ data. Referenční zdroj ostatně nemusel být od zahájení řízení a prvního zjištění 
cen výrobce aktualizován. Je přitom absurdní přebírat z referenčního zdroje několikrát ta 
samá data. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se již vypořádal s obdobnou námitkou odvolatele výše, kde i detailně rozepsal 
postup Ústavu při přepočtu nalezených cen přípravků DONECEPT nalezených v Polsku 
a v Rumunsku na cenu výrobce s tím, že Ústavem zjištěná rumunská cena výrobce přípravku 
DONECEPT je náležitě podložena a plně přezkoumatelná, a tudíž v jejím případě nastává 
vyvratitelná domněnka správnosti. 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.). Žádný účastník předmětného 
správního řízení tak např. neprokázal (nepostavil najisto), že Ústavem zjištěná rumunská cena 
výrobce přípravku DONECEPT nebyla a nemohla být aktuální ke dni 16. 1. 2020. Obdobně to 
platí i pro polskou cenu výrobce přípravku DONECEPT dopočítanou Ústavem.  
 
Námitka odvolatele k absurdnímu přebírání těch samých dat z referenčního zdroje je tak 
bez dalšího nedůvodná. 
 

60.  
Odvolatel namítá, že aktuálnost dat převzatých ze zahraničních databází pochopitelně závisí 
primárně na frekvenci aktualizace těchto databází. Pokud databáze nebyla aktualizována 
v rozhodném období podle prováděcí vyhlášky nebo nanejvýš během několika dnů před ním, 
vždy existuje pochybnost, že v ní uvedená cena je cenou uplatňovanou v daném období. 
Navíc ani skutečnost, že k aktualizaci mělo dojít v rozhodném období, nepřináší dostatečnou 
jistotu. Obecný údaj o frekvenci aktualizace databáze (například každé dva měsíce) totiž není 
důkazem, že k aktualizaci skutečně došlo, resp. že k ní došlo právě u posuzovaného 
léčivého přípravku. To již konstatoval i Nejvyšší správní soud.2 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 

                                                
2 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. října 2018: „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. Důkazy o aktualizaci cen léčiv 
předložené stěžovatelem jsou tedy příliš obecné a nelze na základě nich dovozovat přítomnost konkrétních léčiv 
na trhu.“ (zvýraznění doplněno) 



 

 

Str. 128 z 177 

 

Podle strany 1, řádku 22 spisového podkladu seznam referenčních zdrojů 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 4 zjišťoval Ústav rumunské ceny výrobce naposledy ke dni 
16. 1. 2020 (viz strana 8 podkladu cenové reference 4), což spadá do rozhodného období 
započatého dne 1. 1. 2020 (viz str. 1 tohoto podkladu). Kupříkladu rumunská takto zjištěná 
cena výrobce činila u přípravku DONEPEZIL ACTAVIS částku 36,130 RON.  
 
Vzhledem k tomu, že je tato Ústavem zjištěná cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
ve spise zaznamenaná a náležitě podložená (s odkazem na veřejnou webovou stránku 
rumunského ministerstva zdravotnictví), nastává u ní vyvratitelná domněnka správnosti 
(podobně jako u britské ceny).  
 
Odvolací orgán přitom nemá bez dalšího za prokázané, že by ke dni 16. 1. 2020 činila 
rumunská cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS nějakou jinou částku než 36,130 
RON, anebo že by byla tato částka zcela jistě nesprávná. Vyvratitelná domněnka správnosti 
této ceny zde tedy vyvrácena nebyla (resp. nebyl prokázán opak).  
 
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 britské ceny). 
 
Dále podle strany 1, řádku 19 spisového podkladu seznam referenčních zdrojů zjišťuje Ústav 
na stránkách polského ministerstva zdravotnictví polské ceny výrobce s daní (Urzedowa cena 
zbytu) v polských zlotých (PLN), přičemž tyto ceny jsou na stránkách aktualizovány 
v měsíčním intervalu.  
 
Podle podkladu cenové reference 4 zjišťoval Ústav polské ceny výrobce naposledy ke dni 
16. 1. 2020 (viz strana 8 podkladu cenové reference 4.), což spadá do rozhodného období 
započatého dne 1. 1. 2020 (viz str. 1 tohoto podkladu). Kupříkladu takto zjištěná polská cena 
výrobce s DPH činila u přípravku DONEPEZIL ACTAVIS částku 30,460 PLN.  
 
Vzhledem k tomu, že je tato Ústavem zjištěná cena výrobce přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
ve spise zaznamenaná a náležitě podložená (s odkazem na veřejnou webovou stránku 
polského ministerstva zdravotnictví), nastává u ní vyvratitelná domněnka správnosti (podobně 
jako u britské a rumunské ceny).  
 
Odvolací orgán přitom nemá bez dalšího za prokázané, že by ke dni 16. 1. 2020 činila polská 
cena výrobce s DPH přípravku DONEPEZIL ACTAVIS nějakou jinou částku než 30,460 PLN, 
anebo že by byla tato částka zcela jistě nesprávná. Vyvratitelná domněnka správnosti této 
ceny zde tedy vyvrácena nebyla (resp. nebyl prokázán opak).  



 

 

Str. 129 z 177 

 

 
Skutečnost, že je polská databáze aktualizována po 1 měsíci, 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 polské ceny výrobce 
s DPH (podobně jako u britských a rumunských cen). 
 
Odvolatelem citovaná argumentace z rozsudku Nejvyššího správního soudu 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), a to v případě řízení o stanovení maximální ceny.  
 
Odkaz odvolatele na bod 31 rozsudku je tedy nepřípadný. 
 
Argumentaci odvolatele stran dostatečné jistoty aktuálnosti zjišťovaných cen tak nelze 
přisvědčit. 
 

61.  
Odvolatel namítá, že v případě Polska k aktualizaci databáze ministerstva zdravotnictví 
dochází cca jednou za dva měsíce. V poslední (51.) verzi seznamu referenčních zdrojů již 
Ústav tento údaj uvádí. Ještě v 50. verzi však bylo nesprávně uvedeno, že databáze je 
aktualizována s měsíční frekvencí, ačkoli Ústav pracující s touto databází při každé vnější 
cenové referenci si musel být vědom, že to není pravda. Cíl tohoto postupu Ústavu je zjevný. 
Rozhodné období je 21 dnů. Kdyby databáze byla aktualizována každý měsíc, byla by 
aktualizována i v každém rozhodném období či nanejvýš několik dnů před ním. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán uvádí, že v rozhodném období pro zjišťování cenových referencí, tedy 
k 1. 1. 2020, byla platná verze 48. seznamu referenčních zdrojů (viz také 
https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl), která je rovněž součástí 
předmětné spisové dokumentace. Ústav zjišťoval cenové reference ke dni 16. 1. 2020, 
k tomuto období tedy rovněž platí, že aktualizace databáze polského ministerstva zdravotnictví 
probíhala v měsíčních intervalech. Odvolací orgán tedy uvádí, že v rozhodném období byla 

https://www.sukl.cz/leciva/seznam-referencnich-zdroju-sukl
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Ústavem správně použita verze 48. seznamu referenčních zdrojů v souladu § 12 prováděcí 
vyhlášky.  
 
Argumentaci odvolatele, kde se opírá o novější verze seznamu referenčních zdrojů, tak 
nelze s ohledem k rozhodným obdobím přisvědčit. 
 

62.  
Odvolatel namítá, že v Rumunsku je situace ještě podstatně méně příznivá, jelikož databáze 
ministerstva zdravotnictví není aktualizována s žádnou pravidelností. To již Ústav v 51. verzi 
seznamu referenčních zdrojů přiznává, do té doby ovšem vědomě nesprávně tvrdil, 
že k aktualizaci dochází s tříměsíční frekvencí.  
 
K její aktualizaci však dochází nanejvýše několikrát do roka v předem nepředvídatelný 
okamžik. Například k dnešnímu dni je na příslušných internetových stránkách rumunského 
ministerstva zdravotnictví pod odkazem zmíněným v seznamu referenčních zdrojů umístěn 
soubor, jehož název naznačuje, že byl vytvořen 29. listopadu 2019. Nicméně z vlastností 
souboru vyplývá, že byl vytvořen již 13. srpna 2019 a následně byly provedeny nanejvýš nikde 
nespecifikované změny. Poslední navíc měla být provedena 3. prosince 2019, tedy 
po zveřejnění souboru. Na internetových stránkách rumunského ministerstva zdravotnictví 
přitom není umístěna žádná informace, že by seznam byl opravován či měněn. Tento soubor 
a jakékoli datování jeho vzniku a úprav je tedy krajně nevěrohodný. 
 
Z napadeného rozhodnutí není zřejmé, ze kterého souboru Ústav údaj o ceně léčivého 
přípravku DONECEPT zkopíroval, tedy zejména kdy byl tento soubor vytvořen. Pokud však 
Ústav cenové reference do spisu vložil 6. února 2020, muselo se jednat právě o tento soubor, 
který v rozhodném období nebyl vytvořen ani změněn. 
 
Dle názoru odvolatele, nelze tedy než uzavřít, že Ústav nezjistil cenu výrobce léčivého 
přípravku DONECEPT uplatňovanou v Rumunsku v rozhodném období.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán s odkazem na předchozí vypořádání námitek odvolatele i zde uvádí, 
že v rozhodném období pro zjišťování cenových referencí, tedy k 1. 1. 2020 byla platná verze 
48. seznamu referenčních zdrojů, kde je mimo jiného uveden údaj o tříměsíčních aktualizacích 
databáze rumunského ministerstva zdravotnictví.  
 
K argumentaci odvolatele, která se opírá o novější verzi seznamu referenčních zdrojů 
tak nelze s ohledem k § 12 prováděcí vyhlášky přihlédnout. 
  

63.  
Odvolatel namítá, že Ústav u neaktuální ceny, ze které v napadeném rozhodnutí vychází, 
nezjišťoval, zda se léčivý přípravek DONECEPT za tuto cenu do Rumunska skutečně 
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dodával a nešlo jen o cenu virtuální, kterých jsou i například ve SCAU přinejmenším stovky. 
Ani použití virtuální ceny přitom nelze akceptovat. 
 
Stanovení základní úhrady na základ vnější cenové reference vychází z předpokladu, 
že pokud lze léčivý přípravek dodávat za určitou cenu do zahraničí, může být za stejnou 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 nebude mít důvod cenu zvýšit, jelikož doplatek by vedl 
ke snížení prodeje jeho přípravku. Ekonomické důvody ho ke zvýšení nutit nebudou, jelikož 
jde o cenu, za kterou se mu dodávky vyplatí. V České republice tak bude dostupný plně 
hrazený léčivý přípravek. 
 
Tato úvaha však může platit pouze v případě, že léčivý přípravek je do zahraničí za cenu 
uvedenou v zahraničním referenčním zdroji skutečně dodáván. Pokud se totiž výrobci 
nevyplatí jej 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. Je 
přitom zcela běžné, že v databázi léčivých přípravků je celá řada těch, které vůbec na trhu 
dané země přítomné nejsou. 
 
Použití takové ceny tedy popírá smysl vnější cenové reference a je nutné mu předejít. Jediným 
způsobem, jak ověřit, že zahraniční cena léčivého přípravku není jen „virtuální“ a při vnější 
cenové referenci ji lze použít, je tedy zjištění jeho přítomnosti (dostupnosti) na trhu dané 
země v dostatečném množství. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zkoumání dodávek přípravku DONECEPT, resp. DONEPEZIL ACTAVIS 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 DONEPEZIL ACTAVIS na rumunský trh tedy neznačí 
vadu v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí.  
 
Argumentace odvolatele stran nezjišťování dostupnosti vnější cenové reference je tedy 
nepřípadná. 
 

64.  
Odvolatel argumentuje, že riziku použití virtuálních zahraničních cen při vnější cenové 
referenci a jeho eliminaci zjišťováním dostupnosti léčivých přípravků v zahraniční (za tyto 
ceny) se věnoval Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 As 190/2018-61 ze dne 25. října 
2018 (v řízení o stanovení maximální ceny, nikoliv výše a podmínek úhrady, jenž je řízením 
v předmětném případě – poznámka odvolacího orgánu), a to mimo jiné s těmito závěry: 
„Povinnost shromáždit údaje prokazující přítomnost léčivého přípravku na trhu (jeho 
obchodovatelnost) měl v posuzované věci Ústav. Za zjištění skutkového stavu věci je 
totiž v souladu se zásadou materiální pravdy primárně odpovědný správní orgán (srov. 
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§ 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. (…) 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 Ústav 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 Ústav 
nemůže zbavit pouhým shromážděním cenových referencí a odkazem na domněnku 
správnosti v § 39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.“ (zvýraznění doplněno 
odvolatelem) 
 
V dané věci šlo sice o stanovení maximální ceny léčivého přípravku podle § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., závěry Nejvyššího správního soudu jsou ovšem 
použitelné ve všech případech vnější cenové reference. Právní názor Nejvyšší správního 
soudu totiž nevychází přímo z textu tohoto ustanovení, ale z jeho teleologického výkladu 
a stejným způsobem lze vykládat též § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel namítá, že z žádného údaje na internetových stránkách rumunského ministerstva 
zdravotnictví, natož pak z napadeného rozsudku nevyplývá, že by léčivý přípravek 
DONECEPT byl za Ústavem „zjištěnou“ cenu v Rumunsku skutečně uváděn na trh, neboli 
namítá neprokázání přítomnosti či obchodovanosti přípravku na rumunském trhu. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že Ústav nezjistil cenu výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS, a dokonce ani DONECEPT v Rumunsku, která by mohla být použita při 
stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 87/1. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Postup Ústavu při stanovení výše základní úhrady v předmětném správním řízení je popsán 
v odůvodnění výroku 1 na stranách 84 až 90 napadeného rozhodnutí. Zvlášť je také popsán 
ve spisovém podkladu číslo 24 „ZU_87-1_4q2019_SUKLS174857_2017.pdf“, založeném 
v rámci dokumentů Cenové reference a podklady pro stanovení základní úhrady, založené 
do spisu dne 6. 2. 2020 pod č. j. sukl33865/2020. 
 
Do cenového srovnání v rámci postupu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Ústav zařadil přípravky dostupné v České republice se silou v rámci intervalu nebo 
ve specifikovaných případech i mimo interval. Dostupné přípravky jsou takové, jejichž podíl 
na celkovém objemu prodeje na trhu v České republice dosáhl v rozhodném období alespoň 
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3 % denních dávek přípravků s obsahem stejné léčivé látky, nejde-li o první až třetí podobný 
přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek 
úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno 
písemné ujednání řádně sjednané za účelem zajištění veřejného zájmu podle zákona 
č. 48/1997 Sb.; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České 
republice. V procesu identifikace referenčního přípravku Ústav tedy zohlednil konkrétní data 
o dostupnosti přípravků pouze na českém trhu. Konkrétní data o dostupnosti přípravků 
na jiných trzích Ústav neshromažďoval, a ani je tedy při identifikování přípravku s nejnižší 
cenou v přepočtu na ODTD nijak nevyužil.  
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele, že Ústav v řízení neprokázal přítomnost referenčního 
léčivého přípravku na rumunském trhu, uvádí následující.  
 
Odvolací orgán nejprve upozorňuje, že předmětné správní řízení bylo zahájeno a je vedeno 
jako hloubkové revizní správní řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, 
ve kterém se stanovuje základní úhrada podle § 39c odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a nikoliv 
řízením o změně maximální ceny léčivých přípravků, ve kterém se stanovuje maximální cena 
postupem podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav stanoví maximální cenu 
výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši průměru cen výrobce 
posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských 
států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, 
Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen ‚země referenčního koše‘), 
které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu 
nejméně ve 3 zemích referenčního koše“. 
 
Oproti tomu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Základní úhrada se 
v referenčních skupinách stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce připadající na denní 
terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených 
do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo 
potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo 
potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské 
účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první 
až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení 
výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě 
bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu 
v České republice“. 
 
Porovnáním těchto ustanovení lze dojít k závěru, že obě ustanovení upravují otázku 
posuzování přítomnosti léčivého přípravku na trzích zemí Evropské unie zásadně odlišně, 
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přičemž je nutné z hlediska zkoumané problematiky dojít k závěru, že na rozdíl od § 39a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je pro účely aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. právně relevantní pouze přítomnost posuzovaných přípravků v České 
republice. Přítomnost (resp. obchodovanost) léčivého přípravku na jiných trzích při aplikaci 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. právně relevantní okolností není. Právně 
rozhodnou okolností ve vztahu k trhům zemí Evropské unie je v případě postupu podle § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. pouze zahraniční cena výrobce. Ústav tedy ani nemá 
zákonem svěřenu působnost k tomu, aby při postupu podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. zvlášť prokazovat přítomnost přípravků v jiné zemi než pouze v České 
republice, neboť toto ustanovení takovou povinnost Ústavu nestanoví. Na tom nic nemění ani 
znění § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., protože toto ustanovení pouze zavádí vyvratitelnou 
presumpci správnosti u Ústavem shromážděných údajů o dostupnosti a přítomnosti pouze 
tam, kde má Ústav tyto údaje povinnost shromáždit. Pro shromažďování údajů o dostupnosti 
či přítomnosti posuzovaných přípravků na trhu v kterékoliv zemi Evropské unie, vyjma České 
republiky, nemá Ústav v rámci aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
v platných právních předpisech kompetenci.  
 
V souvislosti s uvedeným není logické vysvětlení okolnosti, proč by zákonodárce v § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. výslovně uváděl dostupnost přípravků v České 
republice, pokud jeho záměrem bylo zakotvit při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. zjišťování dostupnosti také na trzích v ostatních zemích Evropské unie. 
V takovém případě by zákonodárce v rámci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zcela 
jistě dostupnost přípravků právě jen v České republice výslovně nezmiňoval, ale výslovně by 
ji rozšířil i na ostatní země Evropské unie.  
 
Z hlediska systematiky náleží § 39a zákona č. 48/1997 Sb. v zákoně č. 48/1997 Sb. do rubriky 
„Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“. Naproti 
tomu § 39c zákona č. 48/1997 Sb. náleží do rubriky „Zásady stanovení nebo změn výše 
a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“. Ani 
ze systematického zařazení těchto ustanovení do marginálních rubrik v zákoně nelze dovodit, 
že by bylo možno pravidlo zjišťování přítomnosti léčivého přípravku na trhu podle § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. aplikovat analogicky v případě postupu podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., naopak lze usuzovat, že § 39a zákona č. 48/1997 Sb. nemá 
žádný aplikační vztah k zásadám stanovení nebo změn výší úhrad a obě posuzovaná 
ustanovení jsou nezaměnitelná. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že dostupnost posuzovaných přípravků na českém trhu 
Ústav při aplikaci § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. prokazatelně zkoumal 
a transparentně doložil v podkladu cenové reference.  
 
Nezjišťování přítomnosti (obchodovanosti) referenčního přípravku na trzích v zemích 
Evropské unie, vyjma na trhu v České republice, bylo v daném případě v souladu 
s kompetencí v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a napadené rozhodnutí, 
resp. postup Ústavu je tak v souladu s platnými právními předpisy.  
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Odvolací orgán uvádí k námitce odvolatele, že Ústav v řízení neprokázal přítomnost 
referenčního léčivého přípravku v Rumunsku, ačkoliv tuto okolnost má prokázat na základě 
rozsudku Nejvyššího správního soudu na základě „širšího“ teleologického výkladu, následující. 
 
Odvolatel v odvolání cituje z rozsudku NSS. Odvolací orgán upozorňuje, že v odvolatelem 
odkazovaném rozsudku NSS se nevyskytuje žádná zmínka o úhradách léčivých přípravků 
nebo o § 39c zákona č. 48/1997 Sb., naopak se v judikovaném případu správní soud výslovně 
vyjadřují jen k postupům správních orgánů při stanovení a změně maximálních cen výrobce, 
zejména postupu podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Podle § 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „soudní řád správní“) sice platí, že právním názorem, který vyslovil soud 
ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán, tento pokyn zákonodárce však 
platí pro správní řízení, které bylo projednáváno před soudem. V ostatních správních řízeních 
je vhodné k výkladu konkrétního ustanovení právního předpisu provedeném soudem 
přihlédnout v případě, že jde o shodné řízení a aplikaci stejného ustanovení. Tak tomu však 
v daném případě není. Citovaný rozsudek NSS nelze na předmětné správní řízení vztáhnout. 
 
K námitce odvolatele, že při stanovení základní úhrady musí Ústav zjišťovat, zda je léčivý 
přípravek reálně přítomný na trhu a nevycházet z virtuálních cen, uvádí odvolací orgán 
následující.  
 
Maximální ceny výrobce léčivých přípravků se obecně stanovují a mění odlišnými postupy než 
úhrady léčivých přípravků. Například v systému maximálních cen výrobce neexistuje žádná 
základní maximální cena výrobce, která by byla společná pro všechny přípravky ze stejné 
referenční skupiny, jako je tomu v systému úhrad v případě základní úhrady referenční 
skupiny. Běžně se tedy stává, že přípravky od různých držitelů rozhodnutí o registraci, které 
jsou co do obsahu léčivé látky a lékové formy kvantitativně i kvalitativně shodné, mají v rámci 
jednoho správního rozhodnutí stanovenu rozdílnou výši maximální ceny – to se však v případě 
stanovení úhrad za balení takto kvalitativně i kvantitativně shodných léčivých přípravků 
v zásadě nestává, a to zejména z důvodu existence institutu základní úhrady. Rovněž je 
vhodné poukázat na okolnost, že maximální cena výrobce je úředně stanovená maximální 
možná cena daného přípravku, za kterou ji může příslušná osoba obchodující s léčivými 
přípravky uvést na tuzemský trh, a je tudíž maximálním příjmem dané osoby, přičemž úhrada 
léčivého přípravku je příspěvek zdravotní pojišťovny svému pojištěnci na cenu pro konečného 
spotřebitele (např. cenu v lékárně) daného léčivého přípravku. Instituty maximální ceny 
výrobce a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou tedy dva zásadně odlišné 
instituty. Dovozovat pro postup stanovení základní úhrady analogii v postupu zjišťování 
přítomnosti přípravků na trzích v zemích Evropské unie při postupu stanovení či změny 
maximální ceny výrobce tak považuje odvolací orgán za nedůvodné. 
 
V případě aplikace § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. není dostupnost či přítomnost 
posuzovaných přípravků na zahraničním trhu kterékoliv země Evropské unie právně 
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rozhodnou skutečností. Co se týče přítomnosti referenčního přípravku na českém trhu, tu 
Ústav nedovozoval z pouhé existence tuzemské ceny posuzovaných přípravků, nýbrž 
konkrétně z hlášení dodávek od tuzemských distributorů.  
 
Argumentace odvolatele virtuálními cenami a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
je zde nepřípadná. 
 

65.  
Dále odvolatel na str. 24 odvolání namítá, že obdobnými nedostatky „trpí“ i cena výrobce 
léčivého přípravku DONECEPT zjištěná Ústavem v Polsku. Ústav vložil cenové reference 
do spisu 6. února 2020, kdy byl na internetových stránkách polského ministerstva zdravotnictví 
k dispozici jen seznam hrazených léčivých přípravků, potravin pro zvláštní výživu 
a zdravotnických prostředků ze dne 20. 12. 2019 účinný od 1. 1. 2020. Z ničeho nevyplývá, 
že by tento seznam ceny výrobce nebo jiné hodnoty stanovil. Slouží zřejmě toliko jako 
evidence nezávisle na něm stanovených cen. Seznam ze dne 20. 12. 2019, tedy obsahuje 
„přinejlepším“ ceny stanovené k tomuto dni. Pokud byla rozhodným obdobím doba 21 dnů 
po začátku prvního čtvrtletí roku 2020, obsahuje seznam ceny evidované před tímto 
obdobím. Změny evidovaných cen po 21. 12. 2019, natož pak v rozhodném období, seznam 
nijak nezohledňuje. Nadto ani z tohoto seznamu nevyplývá, že jsou léčivé přípravky 
za ceny v něm uvedené do Polska skutečně dodávány. 
 
Opět tedy nelze než uzavřít, že Ústav nezjistil cenu výrobce léčivého přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS, a dokonce ani DONECEPT v Polsku, která by mohla být použita 
při stanovení základní úhrady referenční skupiny č. 87/1. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán vypořádal obdobné námitky odvolatele již výše v rámci argumentace 
odvolatele k cenám výrobce léčivého přípravku DONECEPT zjištěným Ústavem v Rumunsku 
a ve Spojeném království. Lze jen dodat, že odvolací orgán žádná pochybení Ústavu při 
zjišťování polské, britské ani rumunské ceny výrobce přípravku DONECEPT, 
resp. DONEPEZIL ACTAVIS neshledal. Veškeré cenové okolnosti z postupu Ústavu při 
zjišťování těchto cen výrobce jsou ve spise náležitě a důkladně podloženy, tudíž jim svědčí 
vyvratitelná domněnka správnosti, kterou se žádnému z účastníků předmětného správního 
řízení nepodařilo skrze prokázání opaku vyvrátit.  
 
Ani zde tak odvolací orgán nemůže argumentaci odvolatele k polským cenám 
přisvědčit. 
 

66.   
Na str. 25 odvolání v článku V.A odvolatel uvádí, že tvrzení Ústavu, že léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS je podle příbalového letáku v některých státech registrován pod jinými 
názvy, včetně názvu DONECEPT na Maltě, v Polsku a Rumunsku, nic nemůže změnit 
na skutečnosti, že jedním z identifikačních znaků léčivého přípravku podle zákona 



 

 

Str. 137 z 177 

 

o léčivech je i jeho název, takže podle českých právních předpisů nejde o jeden a ten samý 
léčivý přípravek. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav se s obdobnou argumentací odvolatele vypořádal na stranách 62 až 63 napadeného 
rozhodnutí s tím, že „cenové reference posuzovaného léčivého přípravku vždy zjišťuje 
v souladu s rozhodovací praxí a s ustanovením § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Běžně jsou léčivé přípravky v zemích Evropské unie uváděny pod 
odlišnými názvy. Tuto skutečnost potvrzuje praxe ze správních řízení, kdy účastníci řízení 
předkládají faktury s odlišným názvem posuzovaného léčivého přípravku s vysvětlením, 
že jedná o tentýž léčivý přípravek. Nelze tak tvrdit, že posuzovaný léčivý přípravek nemůže 
mít v jiné zemi Evropské unie odlišný název nebo že se v tomto případě jedná o zcela jiný 
přípravek. Ústav tedy při zjišťování cen léčivých přípravků zohledňuje kromě názvu přípravku 
především léčivou látku, sílu, velikost balení a v neposlední řadě výrobce a držitele rozhodnutí 
o registraci. Pokud Ústav zjistí cenu léčivého přípravku s odlišným názvem, ale se stejným 
složením v odpovídající velikostí balení od stejného držitele rozhodnutí o registraci, takový 
přípravek zohlední v cenové referenci, pokud není pochyb, že se jedná o tentýž léčivý 
přípravek. Dle informací v příbalovém letáku léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS 
10MG TBL FLM 28 je tento přípravek v Polsku a v Rumunsku registrován pod názvem 
DONECEPT, proto Ústav ceny léčivého přípravku DONECEPT zjištěné v polské 
a rumunské databázi zahrnul do cenové reference. Ústav na základě výše uvedeného 
neshledává důvod pro vyřazení léčivého přípravku DONECEPT z cenové reference.“ 
(zvýrazněno odvolacím orgánem).  
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Například příloha č. 4 k vyhlášce č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků přímo uvádí 
v části A bod 2. písm. r) k obsahu informací uváděných v příbalové informaci léčivých 
přípravků, že „pokud je přípravek registrován postupem podle § 41 zákona o léčivech 
v dotčených členských státech pod různými názvy, uvede se seznam názvů registrovaných 
jednotlivými členskými státy“. Na straně 6 příbalové informace k léčivému přípravku 
DONEPZIL ACTAVIS (viz také výše), je pak skutečně uveden seznam zemí s odlišným 
registrovaným názvem tohoto přípravku včetně Polska a Rumunska, kde je tento přípravek 
registrovaný pod obchodním názvem DONECEPT.  Odvolací orgán s ohledem k výše 
uvedenému neshledává postup Ústavu při zohlednění cen výrobce léčivého přípravku 
DONECEPT v Polsku a v Rumunsku, nesouladným s platnými právními předpisy.  
 
Argumentaci odvolatele k rozdílným názvům léčivých přípravků DONECEPT 
a DONEPEZIL ACTAVIS tak nelze přisvědčit. 
 

67.  
Odvolatel namítá, že tvrzení Ústavu nadto úplně opomíjí smysl vnější cenové reference při 
stanovení základní úhrady, který by vyžadoval vyřazení léčivých přípravků registrovaných 
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v zahraničí pod jiným názvem než v České republice, i kdyby se o jeden léčivý přípravek 
jednalo. Tímto smyslem je zajistit dostupnost léčivých přípravků v České republice, přičemž 
dostupností se rozumí jak dosažitelnost z ekonomického hlediska, tedy že si je pojištěnci 
mohou s ohledem na případný doplatek dovolit, tak přítomnost na trhu. Jak již bylo řečeno, 
vychází se z předpokladu, že pokud se výrobci vyplatí dodávat léčivý přípravek za určitou cenu 
do některého členského státu Evropské unie, vyplatí se mu jej za stejnou cenu dodávat 
i do České republiky. Bude-li tedy ve výši této ceny stanovena i úhrada příslušné referenční 
skupiny, s největší pravděpodobností bude tento léčivý přípravek nebo jiný léčivý přípravek 
s ním terapeuticky zaměnitelný plně hrazen. 
 
Tento smysl nemůže být naplněn, pokud výrobce zamýšlí léčivý přípravek dodávat 
do jednotlivých členských států Evropské unie za různé ceny. Tento záměr přitom 
nepochybně indikuje registrace léčivého přípravku pod různými názvy. Výrobce léčivých 
přípravků jakožto podnikatel samozřejmě nečiní nic z nějakého rozmaru. Uvádění léčivého 
přípravku na trhy jednotlivých zemí pod různými názvy přináší s sebou vyšší náklady, takže 
výrobce k tomuto kroku přistupuje vždy s dobrým důvodem. Tyto důvody mohou být různé, 
nicméně v případě léčivého přípravku DONEPEZIL ACTAVIS či jiného přípravku s názvem 
tvořeným názvem léčivé látky v něm obsažené a názvem jeho výrobce lze vyloučit, že by tímto 
důvodem byl například veřejnoprávní zákaz použití daného slova, pravidla pro tvorbu názvů 
léčivých přípravků, využívání stejného názvu pro jiný produkt jiným výrobcem či třeba 
nežádoucí význam těchto slov v některé zemi. 
 
To potvrzují databáze polského a rumunského ministerstva zdravotnictví, z nichž vyplývá, 
že léčivé přípravky s názvem tvořeným názvem léčivé látky donepezil a názvem výrobce jsou 
v těchto členských státech Evropské unie registrovány a patrně i dodávány na trh. Léčivý 
přípravek registrovaný v České republice jako DONEPEZIL ACTAVIS tedy není v těchto 
členských státech registrován pod jiným názvem z objektivních důvodů, ale ze subjektivních 
důvodů na straně výrobce, resp. držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Jeho registrace pod jiným názvem tak přinejmenším výrazně indikuje záměr výrobce 
dodávat jej do těchto členských států za jiných podmínek, tedy především za jinou cenu. 
Postup Ústavu, který léčivý přípravek DONECEPT navzdory odlišnému názvu a zákonu 
o léčivech označuje za léčivý přípravek DONEPEZIL ACTAVIS, aby ho mohl zahrnout do 
vnější cenové reference, tedy nelze akceptovat. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Polemika odvolatele stran subjektivních záměrů výrobce dodávat léčivý přípravek 
DONEPEZIL ACTAVIS do členských států EU pod jiným názvem je zde bez právního 
významu. Co se týče různých cen, za které jsou předmětné přípravky dodávány na trh 
v různých členských státech EU, k tomu odvolací orgán uvádí, že tato úvaha odvolatele 
neznačí nic o nesprávném postupu Ústavu při zařazení přípravků DONECEPT do vnější 
cenové reference. Ostatně právě smyslem a účelem vnější cenové reference je právě nalezení 
nejnižší ceny výrobce léčivých přípravků na trzích referenčních států EU, které jsou dostupné 
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na trhu v České republice (srov. § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.). Pakliže by byla 
cena léčivého přípravku na všech trzích v EU stejná, pozbyla by vnější cenová reference 
význam, taková situace však reálně nenastala a výrobci si tak vyjednávají cenu téhož léčivého 
přípravku s každým členským státem individuálně, což potvrzuje skutečnost, že reálné ceny 
jsou často utajované a nezbývá tak nic jiného než provést toliko jejich odhad na základě vnější 
cenové reference. Ostatně ani odvolatel dozajista nedodává své léčivé přípravky za stejnou 
cenu do různých členských států EU. Určitým důkazem, že i přípravky s totožným 
registrovaným názvem se mohou svými cenami výrobce lišit v jednotlivých členských státech 
EU budiž spisový podklad cenové reference 4. Zde je například na straně 7 uveden předmětný 
přípravek DONEPEZIL ACCORD 10 MG TBL FLM 28 s cenou výrobce nalezenou v Itálii 
po přepočtu na české koruny za 278,98478182 Kč za balení a tentýž přípravek s cenou 
výrobce nalezenou v Litvě po přepočtu na české koruny za 372,44480000 Kč. Je tedy zřejmé, 
že ceny výrobce tentýž léčivých přípravků se mohou a reálně se také liší v jednotlivých 
členských státech EU. 
 
Argumentaci odvolatele k postup Ústavu, který léčivý přípravek DONECEPT navzdory 
odlišnému názvu zařadil do vnější cenové reference, tak nelze přisvědčit. 
 

68.  
Odvolatel namítá, že stejně liché jsou úvahy, jimiž se Ústav snaží vyhnout aplikaci právního 
názoru vysloveného v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 190/2018-
61 ze dne 25. října 2018. Jde o obecné závěry, které bez ohledu na jejich vyslovení při 
přezkumu rozhodnutí ve věci stanovení maximální ceny léčivého přípravu nevycházejí přímo 
z textu § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a jsou plně použitelné v každém případě 
vnější cenové reference. 
 
Podle § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. se maximální cena výrobce stanoví ve výši 
průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku ze tří zemí referenčního koše, tedy 
členských států Evropské unie s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, 
Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty, které mají cenu tohoto 
přípravku nejnižší. Takto lze postupovat pouze v případě, že je léčivý přípravek na trhu 
nejméně ve třech zemích referenčního koše.  
 
Kdyby Nejvyšší správní soud vyslovoval právní názor jen na výklad a aplikaci § 39a odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., vyžadoval by skutečnou přítomnost léčivého přípravku 
v jakýchkoli třech zemích referenčního koše, nikoli nutně v těch, kde jsou ceny nejnižší a jejich 
průměr má být použit ke stanovení maximální ceny výrobce. Kdyby byl přípravek přítomný 
na trhu jiných tří zemí referenčního koše, mohla by být maximální cena vypočtena jako průměr 
tří virtuálních cen. Tak ovšem názor Nejvyššího správního soudu nezní. Naopak požaduje, 
aby byl léčivý přípravek skutečně přítomný na trhu právě těch zemí referenčního koše, 
z jejichž cen se průměr, a potažmo česká maximální cena výrobce počítá. 
 
Požadavek Nejvyššího správního soudu tedy jde nad požadavky textu § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. a vykládá jej tak, že při vnější cenové referenci lze používat jen 
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zahraniční ceny, za které se léčivé přípravky v dané zemi skutečně prodávají. To je přitom 
nepochybně pravidlo, které není v § 39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. výslovně 
obsažené a které se může uplatnit i při stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel zde patrně odkazuje na svou citaci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 
190/2018-61 ze dne 25. 10. 2018, resp. na konkrétní body 22, 23, 30 a 33 rozsudku, jež 
odvolatel uvádí na straně 24 odvolání.  
 
Obdobnou námitku odvolatele Ústav vypořádal na straně 64 napadeného rozhodnutí s tím, 
že „předmětné správní řízení je z hlediska jeho předmětu řízením o změně výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
zařazenými do referenční skupiny č. 87/1 – léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. 
a transdermální aplikace, ve kterém má být základní úhrada stanovena dle ustanovení § 39c 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 As 
190/2018 – 61 zamítl kasační stížnost Ministerstva zdravotnictví proti rozsudku Městského 
soudu č. j. 5 Ad 23/2014-79-84, a potvrdil tak jeho závěry ohledně povinnosti zjišťování 
přítomnosti léčivých přípravků na trhu při postupu dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Závěry obsažené v obou rozsudcích, vztahujících 
se ryze k postupu dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (stanovení maximální ceny léčivého přípravku), však nepovažuje Ústav za jakkoliv 
přenositelné do správního řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků.  
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2018, č. j. 5 Ad 23/2014-79-84 se 
zaobírá výkladem a postupem Ústavu při aplikace ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Dle tohoto ustanovení, tedy při procesu stanovení maximální 
ceny, je stanovena pro posuzovaný léčivý přípravek podmínka přítomnosti na trhu nejméně ve 
3 zemích referenčního koše, a právě touto podmínkou se zabývá a dovozuje určité povinnosti 
Ústavu správní soud. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění pak nikterak nevyplývá, 
že by měl Ústav, ve smyslu výkladu Městského soudu z uvedeného rozsudku, zjišťovat 
přítomnost na trhu i při postupu stanovení úhrady dle ustanovení § 39b odst. 12 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Taková povinnost ani nikterak nevyplývá ze závěrů 
Městského soudu, a není tak jediný důvod, proč by měly (a vůbec mohly) být tyto závěry 
týkající se stanovení maximální ceny dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění přeneseny do správního řízení ve věci změny výše a podmínek úhrady.  
 
Pro úplnost Ústav uvádí, že Seznam zdrojů pro zjišťování přítomnosti na trhu obsažený 
v dokumentu „Seznam referenčních zdrojů“ slouží pouze pro účely zjišťování přítomnosti při 
postupu stanovení maximální ceny dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.“ 
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Odvolací orgán s výše uvedenou argumentací Ústavu v zásadě souhlasí. 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 ceny výrobce se zjišťují v kterékoli zemi EU „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. 
zásady 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 
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. 
 

69.  
Odvolatel namítá, že ostatně v obou případech vnější cenové reference je stanovení 
maximální ceny i základní úhrady referenční skupiny podle skutečných (nikoli virtuálních) 
zahraničních cen stejně významné. 
 
V případě maximální ceny se vychází z předpokladu, že když se výrobci vyplatí dodávat 
přípravek za určitou cenu do zahraničí, musí se mu vyplatit jej dodávat za takovou cenu 
i do České republiky, a lze mu to de facto přikázat stanovením maximální ceny výrobce. 
 
Obdobně v případě základní úhrady se vychází z předpokladu, že pokud lze léčivý přípravek 
dodávat za určitou cenu do zahraničí, může být za stejnou cenu dodáván i do České republiky 
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(viz výše). 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. 
 
V obou případech vnější cenové reference je tedy skutečná přítomnost léčivého 
přípravku na zahraničním trhu důležitá. Nedává tedy žádný smysl, aby byla zjišťována jen 
v jednom případě, a smysl nedává ani argumentace Ústavu. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že i kdyby bylo možné namísto zahraničních cen léčivého 
přípravku DONEPEZIL ACTAVIS použít ceny přípravku DONECEPT, Ústav by musel 
zjistit, zda jde o ceny, za které je přípravek do Polska a Rumunska skutečně dodáván. 
To ovšem neučinil, takže byl povinen zahraniční ceny léčivého přípravku DONECEPT 
v Polsku a Rumunsku z vnější cenové reference vyřadit a nijak je nezohledňovat 
i z tohoto důvodu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán zde opakuje, že 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 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 Nejvyššího správního soudu, vyvratitelná domněnka 
správnosti.  
 
Ani argumentaci odvolatele stran zjišťování přítomnosti na zahraničním trhu tak nelze 
přisvědčit. 
 

70.  
Na str. 27 odvolání v článku VI. (Další pochybení Ústavu při vnější cenové referenci) odvolatel 
namítá, že stejného pochybení jako v případě výpočtu ceny výrobce léčivého přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS ve Spojeném království, tedy odečtu zcela nevěrohodné sazby 
marže či obchodní přirážky distributora, se Ústav dopustil i při jejím výpočtu v členských 
státech Evropské unie, kde jsou v referenčních zdrojích dostupné jen velkoobchodní či 
maloobchodní ceny a marže či obchodní přirážky nejsou stanoveny právním předpisem či 
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jiných veřejnoprávním vrchnostenským aktem. Jde o Dánsko, Finsko, Nizozemí a Švédsko, 
kde není dokonce žádná regulace marží, tedy ani jejich horní hranice, a jejich výše je 
sjednávána mezi jednotlivými výrobci a jednotlivými distributory zpravidla na dobu 
jednoho roku. Sazby marží se tedy mezi jednotlivými výrobci, jednotlivými distributory 
a pochopitelně i mezi jednotlivými léčivými přípravky (týchž výrobců) liší. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak je patrné ze strany 27 odvolání, odvolatel zejména naráží na částky vypočítané Ústavem 
jako ceny výrobce léčivých přípravků zařazených do předmětné referenční skupiny č. 87/1 
v Dánsku, Finsku, Nizozemí a ve Švédsku. K objasnění postupu Ústavu při zjišťování cen 
výrobce předmětných přípravků ve výše uvedených členských státech EU se odvolací orgán 
vyjádří dále.   
 
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 ARICEPT 10MG TBL FLM 28, kód Ústavu 
0016459 s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg v jedné tabletě (dále jen jako „ARICEPT 10 
MG“), zjistil Ústav ke dni 16. 1. 2020 dánskou velkoobchodní cenu ve výši 852,500 DKK 
(dánských korun). Tato okolnost je zřejmá ze str. 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Vzhledem k tomu, že dánská velkoobchodní cena nemá charakter ceny výrobce, přepočítává 
dále Ústav tuto cenu na cenu výrobce.  
 
Z metodiky Ústavu 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 
6. 2. 2020 pod č. j. sukl33865/2020 (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 ARICEPT 10 MG činila dopočítaná dánská cena výrobce částku 797,09 DKK 
(797,09 ≈ 852,50 * (1-0,065)). To koresponduje s Ústavem dopočítanou částkou 797,09 DKK, 
uvedenou na straně 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat dánskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu dánských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený. U Ústavem prezentované dánské ceny výrobce přípravku 
ARICEPT 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.  
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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 ARICEPT 10MG 
TBL FLM 98, kód Ústavu 0119509 s obsahem léčivé látky donepezil 10 mg v jedné tabletě 
(dále jen jako „ARICEPT 10 MG 98 TBL“) byla Ústavem ve Finsku ke dni 16. 1. 2020 konkrétně 
zjištěna velkoobchodní cena ve výši 179,700 €, což je uvedeno například na straně č. 6 
podkladu cenové reference 4.  
 
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 popsán v metodice Ústavu. Z metodiky Ústavu 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 ARICEPT 10 MG 98 TBL 
činila dopočítaná finská cena výrobce částku 172,51 € (172,51 ≈ 179,700 * (1-0,04)). To se 
shoduje s částkou uvedenou na straně č. 6 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat finskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG 98 TBL 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 ARICEPT 10 MG 98 
TBL 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 GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 
30 II, Kód Ústavu 0236031 s obsahem léčivé látky galantamin v síle 24 mg v jedné kapsli (dále 
jen jako „GALANTAMIN MYLAN 24 MG“), zjistil Ústav ke dni 16. 1. 2020 nizozemskou 
maloobchodní cenu ve výši 14,850 €. Tato okolnost je zřejmá ze str. 7 podkladu cenové 
reference 4.  
 
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 Ústavu, z níž je zřejmé, že do výpočtu nizozemské ceny 
výrobce ze zjištěné nizozemské maloobchodní ceny vstupuje 9 % DPH a 7,5 0% 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 GALANTAMIN MYLAN 24 MG činila dopočítaná 
maloobchodní cena bez daně částku 13,62385321 € (13,62385321 ≈ 14,850 / [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 GALANTAMIN MYLAN 
24 MG činila dopočítaná nizozemská cena výrobce částku 12,60 € (12,60 ≈ 13,62385321 * (1-
0,075)), což se shoduje s částkou uvedenou na straně č. 7 podkladu cenové reference 4.  
 
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 GALANTAMIN MYLAN 24 MG 
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 dále ozřejmí postup dopočtu švédských cen výrobce.  
 
Podle podkladu seznam referenčních zdrojů, zjišťuje Ústav ve Švédsku velkoobchodní cenu 
(AIP) posuzovaných přípravků ve švédských korunách (SEK).  
 
Například pro přípravek ARICEPT 10 MG byla Ústavem ve Švédsku ke dni 16. 1. 2020 
konkrétně zjištěna velkoobchodní cena ve výši 298,800 SEK. Tato okolnost je přitom zřejmá 
ze str. 9 podkladu cenové reference 4.  
 
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 popsán v metodice Ústavu. 
 
Z metodiky Ústavu (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 ÖBIG, a to konkrétně jeho stranou 
679. 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).“  
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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 ARICEPT 10 MG činila dopočítaná švédská cena výrobce částku 
290,73 SEK, což je dáno vztahem 290,73 ≈ 298,800 * (1-0,027). To se shoduje s částkou 
uvedenou na straně č. 9 podkladu cenové reference 4.  
 
Odvolacímu orgánu se tedy s využitím spisových podkladů podařilo dopočítat švédskou cenu 
výrobce přípravku ARICEPT 10 MG ve stejné výši, v jaké ji dopočítal i Ústav. Ústavem 
aplikovaný postup výpočtu švédských cen výrobce je tedy možno považovat 
za reprodukovatelný a podložený.  
 
U Ústavem prezentované švédské ceny výrobce přípravku ARICEPT 10 MG 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. 
 
Odvolací orgán tedy bez dalšího neshledal v postupu Ústavu při dopočtu dánských, finských, 
nizozemských a švédských 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 cen výrobce ve Spojeném království.  
 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí navíc není patrno, že by Ústav při svém rozhodování 
z dánských, finských, nizozemských či švédských cen výrobce vycházel.  
 
I kdyby Ústav teoreticky zjistil k datu 16. 1. 2020 dánské, finské, nizozemské a švédské ceny 
výrobce vadným postupem, nemělo to již žádný vliv na podobu napadeného rozhodnutí. 
 
Argumentaci odvolatele stran vad v postupu Ústavu při zjišťování dánských, finských, 
nizozemských a švédských cen výrobce přisvědčit. 
 

71.  
Odvolatel uvádí, že Ústav zahraniční ceny léčivých přípravků zkopírované z referenčních 
zdrojů upravil podle Metodiky takto: 
 

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 % 
  Nizozemí od maloobchodní ceny se odečítá marže distributora ve výši 7,5 % 

a DPH ve výši 9 % 
  Švédsko   od velkoobchodní ceny se odečítá marže distributora ve výši 2,7 % 

 
Údaje o maržích distributora Ústav s výjimkou Dánska přebírá do Metodiky z Analýzy ÖBIG, 
stejně jako údaje o horní hranici obchodní přirážky ve Spojeném království. V případě Dánska 
je údaj převzat z neoficiálního e-mailu pracovníka dánské lékové agentury z roku 2011. 
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Ve všech případech jde přitom o odhad průměru jednotlivých marží uplatňovaných 
v minulosti. 
 
Analýza ÖBIG nadto údaje přebírá ze starších publikací, a to takto: 
- Finsko: Pekurinen/Häkkinen 2005 
- Nizozemí: Tilson, L.; Barry, M. 2005 
- Švédsko: AESGP 2005 
 
Odvolatel namítá, že nejde o odhady průměru marží uplatňovaných v rozhodném období, 
v němž měl Ústav ceny výrobce i všechny údaje nutné k jejich výpočtu zjistit, v lednu 2020, ani 
v roce 2006, kdy vyšla Analýza ÖBIG a samozřejmě ani v roce 2005, kdy vyšly uvedené 
publikace. Shromáždění údajů a zpracování publikace totiž nějakou dobu trvá. Jde tedy 
o odhady průměrů marží uplatňovaných v roce 2004 nebo dříve. Nadto i uvedené 
publikace mohou tyto odhady přebírat z jiných, samozřejmě starších publikací. 
 
Pravděpodobnost, že by se marže distributora obsažená v maloobchodní či velkoobchodní 
ceně léčivých přípravků referenční skupiny č. 87/1 uvedené v referenčních zdrojích pro 
Dánsko, Finsko, Nizozemí a Švédsko v rozhodném období rovnala právě odhadu průměru 
marží uplatňovaných v roce 2004 nebo dříve se pohybuje na úrovni pravděpodobnosti výhry 
v loterii. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel zde opět rozporuje Ústavem shromážděné spisové podklady pro zjištění cen 
výrobce předmětných přípravků, avšak žádný ze svých argumentů odvolatel nepodložil 
důkazem zpochybňujícím správnost Ústavem shromážděných cenových referencí. Odvolací 
orgán dále odkazuje na vypořádání námitek odvolatele týkajících se podkladu ÖBIG na jiných 
místech odůvodnění tohoto rozhodnutí.  
 
Polemikám odvolatele tak bez náležitého prokázání opaku podle § 39g odst. 8 zákona č. 
48/1997 Sb. nelze přisvědčit. 
 

72.  
Odvolatel namítá, že stejně Analýza ÖBIG postupuje i u Spojeného království, kde údaj o horní 
hranici obchodních přirážek u originálních léčivých přípravků přebírá z již neplatné dohody 
Pharmaceutical Price Regulation Scheme. Tato dohoda navíc obsahovala řadu dalších 
ujednání významných pro posouzení použitelnosti tohoto údaje pro výpočet ceny výrobce 
léčivých přípravků, které Analýza ÖBIG nepřebrala. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav přitom ani jednu z výše uvedených publikací ani dohodu 
Pharmaceutical Price Regulation Scheme nepoužil jako podklad pro rozhodnutí. Mezi těmito 
podklady uvedenými na straně 68 a 69 napadeného rozhodnutí není dokonce ani Analýza 
ÖBIG. Je proto nutné připomenout, že Ministerstvo zdravotnictví opakovaně vyslovilo názor, 
že rozhodnutí vycházející z dokumentu, který není jako podklad pro rozhodnutí vložen 
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do spisu, je nepřezkoumatelné.3 To přitom platí nejen pro Metodiku a Analýzu ÖBIG, ale pro 
všechny dokumenty, z nichž sama Analýza ÖBIG údaje pouze přebírá. 
 
Ústav proto musí všechny tyto dokumenty opatřit a založit do spisu, aby se k nim účastníci 
řízení mohli vyjádřit. Pokud se ukáže, že ve výše uvedených publikacích je též namísto 
náležitého, ověřitelného a přezkoumatelného vysvětlení, jak byl údaj vytvořen, uveden odkaz 
na jiný dokument, musí Ústav opatřit a jako podklad pro rozhodnutí použít i tento 
dokument. Takto musí postupovat, dokud nebude opatřen a jako podklad pro rozhodnutí 
použit ten, jehož autor je také „tvůrcem“ předmětného údaje a z nějž bude zřejmé, jak byl údaj 
vytvořen, kdy se tak stalo, za jakým účelem apod. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se zabýval touto námitkou odvolatele již výše. K prokázání skutečnosti podle 
názoru odvolacího orgánu postačí založit primární podklad prokazující dokazovanou 
skutečnost, přičemž tento podklad podléhá standardnímu hodnocení důkazů. Odvolatel zde 
neuvádí nic nového, co by svědčilo o vadném postupu Ústavu při zjišťování cen výrobce.  
 
K argumentaci odvolatele, že Ústav byl povinen založit do spisu nejen samotný podklad ÖBIG, 
ale i všechny další dokumenty, z nichž podklad ÖBIG údaje přebírá atd., odvolací orgán uvádí, 
že povinnost vyhledávat a zakládat do spisu zdroje, na které důkazy odkazují, neukládá žádný 
právní předpis a ani zmíněné rozhodnutí ministerstva ze dne 21. 11. 2018, 
č. j. MZDR5280/2018-2/FAR. Povinnost bezúčelného vršení důkazů bez dalšího by byla 
v rozporu procesní ekonomií řízení a nesměřovala by k vydání rozhodnutí. Odvolatel fakticky 
požaduje po Ústavu postup nad rámec právních předpisů, aniž by konkrétní údaje nějak 
rozporoval důkazem opaku. 
 
Polemikám odvolatele stran podkladu ÖBIG tak nelze přisvědčit. 
 

73.  
Odvolatel dále namítá, že postup Ústavu při zjištění zahraničních cen výrobce všech léčivých 
přípravků referenční skupiny č. 87/1 trpí výše popsanými nedostatky spočívajícími v absenci 
zjištění, zda (i) ceny obsažené v referenčním zdroji, ať se jednalo o ceny výrobce, 
velkoobchodní ceny či maloobchodní ceny, byly v rozhodném období aktuální a (ii) léčivé 
přípravky za ně skutečně byly prodávány, tedy nejde jen o ceny virtuální.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
                                                
3 Viz rozhodnutí č. j. MZDR5280/2018-2/FAR ze dne 21. listopadu 2018: „Z uvedeného je zřejmé, že pro tvorbu 
konkrétní podoby obecného vzorce pro přepočet švédské velkoobchodní ceny na švédskou cenu výrobce – čili pro 
výpočet švédské ceny výrobce, byl klíčový podklad ÖBIG. Ani napadené rozhodnutí, ani metodika však neuvádějí 
zdroj tohoto důkazního prostředku. Dokument ÖBIG není založen jakožto důkazní prostředky v předmětném spise. 
Ústav přitom může bez nejmenších obtíží zakládat do správního spisu dokument ÖBIG jako důkaz o výši obchodní 
přirážky či marže, kterou použil při výpočtu zahraniční ceny výrobce. Napadené rozhodnutí je proto v otázce výše 
švédské marže distributora a tedy výpočtu švédské ceny výrobce referenčního přípravku REMSIMA 100 MG 
nepřezkoumatelné, protože podklad ÖBIG není založen ve spise.“ (zvýraznění doplněno) 
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Odvolací orgán uvádí, že odvolatel požaduje, aby Ústav prokazoval obchodovanost přípravku 
za zjištěnou cenu, k tomu se však odvolací orgán vyjádřil již výše s tím, že v řízení o stanovení 
nebo změně výše a podmínek úhrady není platnými právními předpisy vyžadováno 
prokazování obchodovanosti přípravků za zjištěnou cenu na zahraničních trzích. Platnou 
legislativou je toliko vyžadována přítomnost referenčního přípravku na trhu v České republice 
nikoliv v zahraničí.  
 
Argumentaci odvolatele o obchodovanosti přípravků na zahraničním trhu tak nelze 
přisvědčit. 
 

74.  
Odvolatel namítá, že kdyby se Ústavu nepodařilo získat podklady pro rozhodnutí a nepodařilo 
se mu odstranit nedostatky v jeho postupu, musel by nevěrohodné ceny z vnější cenové 
reference vyřadit. Tak ostatně již dnes postupuje, když v konkrétní zemi cenu léčivého 
přípravku nezjistí - viz Malta, která ani není v seznamu referenčních zdrojů, ačkoli podle § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. je Ústav povinen ceny výrobce léčivých přípravků 
zjišťovat ve všech členských státech Evropské unie a je jen na něm, jak je zjistí. Kdyby některé 
ceny vyřadit nemohl, bylo by každé jeho revizní rozhodnutí stanovící základní úhradu podle 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. pro nezohlednění cen na Maltě nezákonné. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak již bylo opakovaně uvedeno, odvolací orgán zastává názor, že Ústavu se podařilo získat 
relevantní podklady pro zjištění dánské, finské, nizozemské a švédské ceny výrobce a žádná 
pochybení Ústavu při zjišťování těchto cen 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 vyřazení nevěrohodných cen z vnější cenové reference 
tak nelze přisvědčit. 
 

75.  
Odvolatel argumentuje, že tento postup by se do výsledku určení základní úhrady referenční 
skupiny č. 87/1 zásadně promítl, jelikož nejnižší cenou výrobce léčivého přípravku 
DONEPEZIL ACTAVIS ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. by byla až jeho 
čtvrtá, případně další (pátá atd.) nejnižší cena. Základní úhrada by tedy byla stanovena podle 
této ceny, případně by byla navýšena na průměr páté a šesté ceny (šesté a sedmé atd.). 
Případně by byl léčivým přípravkem s nejnižší cenou výrobce úplně jiný přípravek. Tak jako 
tak by však výsledná základní úhrada byla nepochybně jiná (vyšší) než částka uvedená 
ve výroku 1. napadeného rozhodnutí. 
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Dle názoru odvolatele nelze než uzavřít, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné 
pro neopatření podkladů pro rozhodnutí nezbytných ke zjištění výší marží a obchodních 
přirážek distributorů odečítaných Ústavem od velkoobchodních či maloobchodních cen 
léčivých přípravků referenční skupiny č. 87/1 v zemích, kde nejsou konkrétní výše 
těchto marží a obchodních přirážek stanoveny právním předpisem. Napadené 
rozhodnutí je dále nezákonné i pro nezjištění aktuálnosti zahraničních cen léčivých 
přípravků a jejich skutečného uplatňování při dodávkách léčivých přípravků 
do členských států Evropské unie. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující.  
 
Co se týče tvrzení odvolatele, že stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné pro 
neopatření podkladů o výších marží a obchodních přirážek distributorů, uvádí k tomu odvolací 
orgán následující. 
 
Odvolací orgán uvádí, že na podklad ÖBIG a na Sdělení dánské agentury pro léčiva 2011 je 
odkazováno na str. 69 v napadeném rozhodnutí jako na součást shromážděných podkladů 
v rámci cenových referencí jako na spisový podklad č. 24. „Cenové reference a podklady pro 
stanovení základní úhrady založené do spisu dne 6. 2. 2020 (č. j. sukl33865/2020)“. Podklad 
ÖBIG i Sdělení dánské agentury pro léčiva tedy je součástí spisové dokumentace. 
 
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.“ 
 
Zahraniční marže či přirážky jsou v některých případech Ústavem využívány pro dopočet 
zahraničních cen výrobce. Zahraniční marže a přirážky jsou tedy v takových případech 
nedílnou součástí Ústavem shromážděných cenových referencí ve smyslu § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, při dopočtu zahraniční ceny výrobce jsou aplikované výše 
zahraničních přirážek a marží ve spise doloženy (např. podklad ÖBIG či sdělení dánské 
agentury 2011). Vzhledem k tomu u nich nastává vyvratitelná domněnka správnosti 
ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Tento právní názor ministerstva se opírá 
o odstavce 6 a 47 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 As 
190/2018-61-66 (dále jen „rozsudek Nejvyššího správního soudu“). V odstavci 6 se konkrétně 
uvádí, že „V případě Nizozemska, Finska, Švédska a Dánska metodika sice odkazuje na určité 
dokumenty (dokument ÖBIG a sdělení dánské agentury), ty však nejsou součástí správního 
spisu. Soud tedy nemohl ověřit, zda byl postup přepočtu cen správný. Tyto nedostatky nelze 
zhojit odkazem na domněnku správnosti zakotvenou v § 39g odst. 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Ta se totiž nevztahuje na použitou metodiku, ale pouze na údaje zjištěné 
z konkrétních a ověřitelných podkladů.“. V odstavci 46 se konkrétně uvádí, 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 
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a ověřitelnými podklady.“ 
 
Vzhledem k tomu, že jsou Ústavem při dopočtu aplikované marže a přirážky podloženy zdroji 
(např. ÖBIG či sdělení dánské agentury), mají účastníci řízení možnost tyto marže a přirážky 
účinně rozporovat ve smyslu § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. Také tento právní názor 
ministerstva se opírá o rozsudek Nejvyššího správního soudu, konkrétně o jeho odstavec 47, 
ve kterém je uvedeno, 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.“ 
 
Ustanovení § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. přitom konkrétně uvádí podmínku „pokud 
účastníkem řízení není prokázán opak“. Za účinné rozporování domněnky správnosti lze tedy 
považovat pouze situaci, kdy je účastníkem řízení prokázána nesprávnost (opak) – zde by 
tedy muselo být účastníkem řízení postaveno na jisto, že Ústavem aplikovaná výše zahraniční 
marže či přirážky je nesprávná, a to důkazem opaku. To se však dle názoru odvolacího orgánu 
odvolateli nepodařilo. Odvolatel pouze uplatňuje protitvrzení, kterými se snaží zpochybnit 
shromážděné údaje, aniž by uplatnil důkaz opaku. S ohledem na vyvratitelnou domněnku 
správnosti jsou však zpochybňující protitvrzení odvolatele procesně neúčinná a odvolací orgán 
k nim nemůže přihlédnout. 
 
Pro úplnost odvolací orgán poukazuje na to, že § 3 správního řádu sice pojednává 
o „důvodných pochybnostech“, avšak v souladu se zásadou subsidiarity správního řádu 
vyjádřené v § 1 odst. 2 správního řádu zde má přednost znění § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 
Sb., které neumožňuje vyvrátit domněnku správnosti pouze skrze uplatnění zpochybňujících 
tvrzení účastníka, nýbrž teprve až skrze prokázání opaku (nesprávnosti). Ostatně už samotná 
existence domněnky správnosti znamená, že údaje nadané touto domněnkou mají určité 
odchylné postavení od jiných údajů při hodnocení důkazů. Důkazní hodnota v podobě 
správnosti a pravdivosti takových údajů je apriorně dána. Jestliže by tato zákonná domněnka 
správnosti pro Ústavem shromážděné cenové reference neexistovala, jistě by je bylo možno 
efektivně vyvracet skrze existenci důvodných pochybností – zákon však přímo žádá prokázání 
opaku (nesprávnosti), a proto zde uplatnění pouhých zpochybňujících tvrzení na straně 
odvolatele nestačí. 
 
Odvolací orgán má za to, že skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka 
správnosti, jež připouští důkaz opaku, má správní orgán za prokázanou, dokud v řízení nevyšel 
najevo opak. Zjištěná skutečnost, které svědčí vyvratitelná právní domněnka správnosti, není 
a nemůže být předmětem dalšího procesního zjišťování nebo ověřování ze strany správního 
orgánu, dokud nebyla vyvrácena důkazem opaku, neboť taková skutečnost se považuje 
za prokázanou ve smyslu § 3 správního řádu. Obdobně v otázce vyvratitelné domněnky je 
možné odkázat na argumentaci obsaženou v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 
sp. zn. 32 Odo 1160/2003. 
 
Argumentaci odvolatele stran chybně zjištěných a ničím nepodložených výší zahraničních 
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přirážek a marží tak nelze přisvědčit. 
 
K námitce, že napadené rozhodnutí je nezákonné pro nezjištění aktuálnosti zahraničních cen 
léčivých přípravků obsažených v referenčním zdroji (ceny výrobce, velkoobchodní ceny či 
maloobchodní ceny) v rozhodném období a jejich skutečného uplatňování při dodávkách 
léčivých přípravků do členských států Evropské unie, tedy zda léčivé přípravky za ně skutečně 
byly prodávány (že nejde o ceny virtuální), uvádí odvolací orgán následující.  
 
Odvolací orgán obdobnou námitku již vypořádal výše v tomto rozhodnutí. 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 apod. U těchto cen zjištěných 
v rozhodném období (jakožto součást Ústavem shromážděných cenových referencí) platí 
vyvratitelná domněnka správnosti, jelikož 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 nezjištění aktuálních skutečných cen tak nelze přisvědčit. 
 

76.   
Dále odvolatel v článku VII na straně 29 odvolání namítá nedostatečné zvýšení základní 
úhrady k zajištění dostupnosti plně hrazené léčby, kdy již na straně 4 odvolání odvolatel 
uvedl, že Ústav aplikoval § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., přičemž léčivé látky referenční 
skupiny č. 87/1 jsou přitom zařazeny do skupiny 162 - léčiva k terapii Alzheimerovy choroby 
(inhibitory cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a Ústav správně zjistil, že při 
stanovení základní úhrady podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. ve spojení 
s § 16 odst. 2 prováděcí vyhlášky nebude žádný z těchto léčivých přípravků plně hrazen. 
Základní úhradu ovšem zvýšil jen na cenu výrobce za ODTD nejméně nákladného přípravku 
referenční skupiny č. 87/1, za nějž označil již zmíněný přípravek GALANTAMIN MYLAN, tedy 
na částku 8,7420 Kč. Odvolatel namítl, že tímto postupem však nebudou mít v rozporu 
s ústavním pořádkem zajištěnu plně hrazenou léčbu všichni pojištěnci, k jejichž léčbě 
jsou léčivé přípravky referenční skupiny č. 87/1 určeny. Ústav byl tudíž povinen zajistit plnou 
úhradu i dalšího léčivého přípravku, resp. přípravků.  
 
Odvolatel dále argumentuje, že zvýšení základní úhrady na cenu výrobce léčivého přípravku 
GALANTAMIN MYLAN (8,7420 Kč) Ústav odůvodnil tím, že se jedná o cenu nejméně 
nákladného přípravku referenční skupiny č. 87/1. Odvolatel namítá, že tento přípravek přitom 
není v České republice dostupný a základní úhrada stanovená ve výši jeho ceny výrobce 
nezajistí plně hrazenou léčbu všem pojištěncům, kteří na ni mají nárok. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán vypořádal obdobnou námitku odvolatele již výše a dospěl k závěru, že skupina 
pacientů léčená předmětnými přípravky měla napadeným rozhodnutím v souladu s výkladem 
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§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. zajištěného plně hrazeného zástupce 
v podobě předmětného přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG. Odvolací orgán zde jen 
ve stručnosti zopakuje, že podle str. 5 spisového podkladu cenové reference 4, byl referenční 
přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG 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 4. kvartál roku 2019) 
obchodován s 52,2% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou látku 
galantamin. Referenční přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG, který získal napadeným 
rozhodnutím plnou úhradu, byl tedy v rozhodném období dostupný na českém trhu. 
 
Argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG tak 
nelze přisvědčit. 
 

77.  
Odvolatel argumentuje, že Ústavem aplikovaný § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. navazuje 
na § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., podle nějž 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. 
 
Obě ustanovení v rovině „obyčejného“ zákona provádí právo na ochranu zdraví zaručené 
čl. 31 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), podle nějž mají občané na základě 
veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky 
za podmínek, které stanoví zákon. Tohoto práva se sice ve smyslu čl. 41 odst. 1 LZPS lze 
domáhat jen v mezích prováděcích zákonů, ty však v souladu s čl. 4 odst. 4 LZPS musí platit 
stejně pro všechny případy a nesmí stanovit podmínky bezplatné zdravotní péče, které 
by odporovaly podstatě a smyslu práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného 
zdravotního pojištění. Účelem citovaných ustanovení je tedy zajistit plně hrazený léčivý 
přípravek všem pojištěncům, k jejichž léčbě jsou léčivé přípravky s obsahem léčivých 
látek náležejících do skupin podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. určeny.  
 
Tento plně hrazený léčivý přípravek musí být na trhu dostupný (přítomný) v dostatečném 
množství, aby mohl být k léčbě pojištěnců skutečně použit. Nestačí, pokud by plně hrazenou 
léčbu měli zajištěnu jen někteří. Právo na ochranu zdraví je garantováno všem pojištěncům 
bez rozdílu. Není garantováno na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, tedy nelze 
připustit, aby měli plně hrazený léčivý přípravek jenom pojištěnci, kteří se do lékárny 
dostavili dříve s tím, že ostatní „mají smůlu“ a musí se spokojit s léčivým přípravkem 
s doplatkem. 
 
K tomu odvolací orgán znovu opakuje, že předmětný přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG 
byl v rozhodném období obchodován s 52,2% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky 
obsahujícími léčivou látku galantamin, a byl tedy v rozhodném období dostupný na českém 
trhu.  
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Znovu opakované argumentaci odvolatele stran nedostupnosti přípravku GALANTAMIN 
MYLAN 24MG tak nelze přisvědčit. 
 

78.  
Odvolatel argumentuje, že o zajištění výkonu práva na ochranu zdraví proto nelze hovořit 
v situaci, kdy plně hrazený léčivý přípravek existuje jen „na papíře“, tedy v rozhodnutích 
Ústavu o jeho maximální ceně a úhradě z veřejného zdravotního pojištění, resp. v „kombinaci“ 
těchto rozhodnutí. Musí být za tuto cenu a úhradu skutečně k dostání, a to v dostatečném 
množství. Vzhledem k tomu, že posouzení probíhá v řízení o změně úhrad, musí 
se samozřejmě zkoumat, zda léčivé přípravky budou dostupné i po této změně. 
 
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 GALANTAMIN 
MYLAN 24MG dostál, když za 4. kvartál roku 2019 zaznamenal jeho 52,2% objem 
obchodování na tuzemském trhu, jak stojí na str. 5 podkladu cenové reference 4.  
 
Platné právní předpisy neuvádějí ničeho o povinnosti Ústavu zkoumat, zda léčivé přípravky 
budou dostupné i po změně úhrad ve vztahu k postupu Ústavu při stanovování výše základní 
úhrady – tato okolnost je zde tedy sama o sobě bez právního významu.  
 
Zda přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG v současné době je či není dostupný 
natuzemském trhu, je zde také bez právního významu – právně rozhodnou zde byla situace 
jeho dostupnosti v příslušném rozhodném období.  
 
Argumentaci odvolatele stran dostupnosti přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG 
na tuzemském trhu po vydání napadeného rozhodnutí tak nelze přisvědčit. 
 

79.  
Odvolatel argumentuje, že i Ústavní soud akcentuje nezbytnost zohledňovat při posuzování 
existence plně hrazeného léčivého přípravku ve skupině podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. jen dostupné léčivé přípravky - viz nález ve věci spis. zn. Pl. ÚS 43/17 ze dne 
29. ledna 2019: „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 
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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 
směřujícímu 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).“ 
 
Odvolatel argumentuje, že přitom musí jít o skutečnou dostupnost zjištěnou ke dni vydání 
rozhodnutí. Jen z ní lze usuzovat na dostupnost po předběžné vykonatelnosti rozhodnutí, 
která musí být zajištěna. Ústav se proto nemůže spokojit s dostupností ve smyslu § 39c 
odst.  2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., která je toliko kritériem pro výběr léčivých přípravků 
zařazených do vnější cenové reference. Kombinace podmínek, za nichž je podle tohoto 
ustanovení léčivý přípravek „dostupný“ a zjišťování dostupnosti v rozhodných obdobích podle 
§ 13 prováděcí vyhlášky vede často k závěru o „dostupnosti“ léčivého přípravku, který není 
v České republice na trhu několik měsíců. Proto by se „dostupnost“ ve smyslu § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. měla správně označovat jako fikce dostupnosti. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Žádný rozpor s odkazovaným nálezem Ústavního soudu zde odvolací orgán neshledal, plně 
hrazený zástupce pro skupinu č. 162 přílohy č. 2 zde zajištěn byl. Reálný předpoklad, že daný 
plně hrazený zástupce opustí český trh, a nebude tedy pro pojištěnce vůbec dostupný, zde 
nebyl. Předmětný přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG neměl v době vydání napadeného 
rozhodnutí nahlášeno žádné přerušení či ukončení dodávek na tuzemský trh. Pro úplnost 
odvolací orgán odkazuje na stranu 90 napadeného rozhodnutí, kde Ústav uvádí, že „Ústav 
v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR19974/2013, sp. zn. L98/2013 
(SUKLS263635/2012) ke dni vydání rozhodnutí ověřil, zda v dané skupině přílohy č. 2 
zákona o veřejném zdravotním pojištění platí původní stav zjištěný v rozhodném 
období. Ústav ověřil, že léčivý přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 30 II kód 
SÚKL 0236031 je i nadále nejméně nákladným přípravkem z posuzované skupiny a jeho cena 
výrobce se nezměnila a stále činí 393,39 Kč dle Seznamu hrazených přípravků k 1. 3. 2020 
(SCAU200103)26. (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem)“. Odvolací orgán tak neshledává 
na postupu Ústavu žádný nesoulad s platnými právními předpisy ani s judikaturou soudů. 
 
Argumentaci odvolatele stran fikce dostupnosti tak nelze přisvědčit. 
 

80.  
Odvolatel argumentuje, že pokud by po změně úhrad plně hrazený léčivý přípravek nebyl 
na trhu přítomný v dostatečném množství, resp. by to nebylo možné do budoucna (po vydání 
rozhodnutí) jeho přítomnost na základě řádně prokázaných skutečností očekávat, musel by 
Ústav základní úhradu upravit, aby taková dostupnost byla zajištěna. Prostor pro tento 
postup poskytují výše citovaná ustanovení (§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) 
vyžadující nejméně jeden nebo alespoň jeden, nikoli právě jeden plně hrazený léčivý 
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přípravek. Kritéria pro určení, kdy musí být plně hrazených léčivých přípravků více, 
ustanovení neupravují a jsou dovozována judikaturou - viz kritérium zaměnitelnosti léčivých 
přípravků skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. analyzované níže. S ohledem 
na výše citovaný nález Ústavního soudu pak tímto kritériem musí být také skutečná 
dostupnost léčivých přípravků. 
 
Lze tedy uzavřít, že plně hrazený léčivý přípravek ve skupině podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. musí být v České republice přítomný v takovém množství, aby z něj bylo možné 
dovozovat, že po změně úhrad bude dostupný v množství zajišťujícím plně hrazenou léčbu 
všem pojištěncům, k jejichž léčbě jsou přípravky posuzované referenční skupiny určeny. 
Pokud tato podmínka není plnou úhradou jediného přípravku splněna, musí Ústav základní 
úhradu upravit a počet plně hrazených přípravků navýšit tak, aby splněna byla. 
 
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.  
 
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 a mohou být proměnlivé, kdy se držitel 
rozhodnutí o registraci může rozhodnout o obnovení dodávek.  
 
K judikatuře Ústavního soudu, na kterou odvolatel odkazuje se odvolací orgán vyjádřil již výše 
s tím, že žádný rozpor s odkazovaným nálezem Ústavního soudu odvolací orgán neshledal, 
plně hrazený zástupce pro skupinu č. 162 zde zajištěn byl. Odvolatelova argumentace je pouze 
obecná. 
 
Argumentaci odvolatele stran zjišťování dostupnosti pro futuro tak nelze přisvědčit. 
 

81.  
Odvolatel argumentuje, že zajištění plné úhrady toliko léčivému přípravku GALANTAMIN 
MYLAN 24MG tomuto požadavku nevyhovuje. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že Ústav 
posuzoval, zda objem prodeje tohoto léčivého přípravku dosáhl alespoň 3 % prodeje přípravků 
s obsahem léčivé látky galantamin (počítáno dle ODTD) v České republice ve čtvrtém čtvrtletí 
2019 jakožto rozhodném období podle § 13 prováděcí vyhlášky. Tato skutečnost je ovšem 
významná jen pro aplikaci fikce dostupnosti podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. při výběru léčivých přípravků zařazených do vnější cenové reference. Pro 
aplikaci § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. a zjištění skutečné dostupnosti plně hrazeného 
léčivého přípravku žádný význam nemá. 
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Ze samotné skutečnosti, že přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG dosáhl 3 % prodeje 
přípravků s obsahem jedné ze tří léčivých látek referenční skupiny č. 87/1 v posledním 
rozhodném období nelze v žádném případě učinit předpoklad, že tento léčivý přípravek 
samotný bude po předběžné vykonatelnosti napadeného rozhodnutí dostupný 
v dostatečném množství postačujícím k léčbě všech pojištěnců, kteří budou léčivé přípravky 
s obsahem léčivých látek donepezil, rivastigmin a galantamin potřebovat. 
 
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 hrazeného přípravku 
GALANTAMIN MYLAN 24MG nelze přisvědčit. 
 

82.  
Odvolatel namítá, že ze souhrnu údajů o dodávkách léčivých přípravků z měsíčních hlášení 
subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky vyplývá, že ve čtvrtém 
čtvrtletí 2019 bylo do lékáren dodáno celkem 595 balení tohoto léčivého přípravku. V prvním 
čtvrtletí 2020 se jednalo o dodávky jen nepatrně větší. To je sice významný podíl na prodejích 
léčivých přípravků s obsahem léčivé látky galantamin, nicméně Ústav tento přípravek vybral 
jako plně hrazeného zástupce celé referenční skupiny č. 87/1, nikoli skupiny léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky galantamin. Objem jeho prodejů by proto musel skýtat 
záruku, že bude na trhu dostupný k plně hrazené léčbě všech pojištěnců užívajících 
léčivé přípravky referenční skupiny č. 87/1. Na prodejích léčivých přípravků této skupiny 
přitom uvedené množství představuje nevýznamný podíl. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že plná úhrada léčivého přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG 
s ohledem na jeho nedostatečnou dostupnost nezajišťuje bezplatnou zdravotní péči 
na základě veřejného zdravotního pojištění všem pojištěncům léčeným přípravky referenční 
skupiny č. 87/1. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakovaně uvádí, že podle str. 5 spisového podkladu cenové reference 4 byl 
referenční přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG 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 4. kvartál roku 
2019) obchodován s 52,2% podílem na tuzemském trhu mezi přípravky obsahujícími léčivou 
látku galantamin. Vzhledem k tomu, že předmětné přípravky s obsahem galantaminu uvádí 
na trh v České republice jediný držitel rozhodnutí o registraci, konkrétně účastník předmětného 
řízení MYLAN (viz např. březnový seznam), přičemž právě cena výrobce přípravku 
GALANTAMIN MYLAN 24MG sloužila jako cena pro stanovení základní úhrady předmětné 
skupiny, může i malý objem dodávek na český trh přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG  
představovat významný tržní podíl, v předmětném případě 52,2% podíl na tuzemském trhu 
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mezi přípravky obsahujícími léčivou látku galantamin. To neznačí ničeho o tom, že by 
přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG nebyl dostupný.  
 
Argumentaci odvolatele stran nedostatečné nedostupnosti předmětného přípravku 
GALANTAMIN MYLAN 24MG tak nelze přisvědčit. 
 

83.  
Na str. 31, v článku VII.A odvolání odvolatel argumentuje, že Ústav sám uvádí, že při aplikaci 
§ 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. je nutné posuzovat dostupnost léčivých přípravků, aby 
jako plně hrazený léčivý přípravek nebyl označen ten, který dostupný není. Ústav však neuvádí 
žádný argument, proč by se i při posuzování dostupnosti pro účely aplikace § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. mělo postupovat podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Naopak sám uvádí, že dostupnost zjišťuje „nad rámec vyhlášky“, byť to samozřejmě 
neznamená, že by ji zjišťovat nemusel. Tato povinnost vyplývá z ústavně konformního výkladu 
§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., podle nějž nelze připustit, aby plně hrazený 
léčivý přípravek nebyl dostupný a ústavně garantované právo na ochranu zdraví by nebylo 
vykonatelné. Při zjišťování dostupnosti mimo rámec § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. přitom nelze fikci podle tohoto ustanovení použít. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav se vypořádal s touto námitkou odvolatele na straně 65 napadeného rozhodnutí s tím, 
že „při postupu navýšení úhrady dle ustanovení § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění respektuje pravidla odpovídající zjišťování cenových referencí. Tento přípravek tak 
musí být v ČR dostupný (podíl na trhu alespoň 3 % nebo uzavřené písemné ujednání) a být 
svojí silou v rámci intervalu, stejně jako je tomu u přípravků, u nichž Ústav zjišťuje ceny v EU 
podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto pravidlo 
uplatňuje Ústav nad rámec vyhlášky, neboť jinak by v některých případech mohlo dojít k tomu, 
že by Ústav konstatoval plnou úhradu u přípravku, který by potom byl označen jako referenční 
a nebyl by silou v rámci intervalu nebo by byl nedostupný. Navíc Ústav před vydáním 
rozhodnutí ověřuje, zda se cena referenčního přípravku ke dni vydání rozhodnutí nezměnila 
nebo zda léčivý přípravek nemá nahlášeno ukončení dodávek na český trh. U léčivého 
přípravku, který byl dostupný v rozhodném období na českém trhu a před vydáním rozhodnutí 
nemá nahlášeno ukončení dodávek, tak není důvod předpokládat, že dostupný po vydání 
rozhodnutí nebude.“ 
 
Odvolací orgán považuje vypořádání Ústavu za správné a v souladu s platnými právními 
předpisy. Např. na str. 87 napadeného rozhodnutí Ústav v souvislosti s přípravkem 
GALANTAMIN MYLAN 24MG uvedl, že „Dostupným přípravkem s nejnižší cenou výrobce 
za ODTD v České republice je GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 30 II, jeho cena 
za ODTD je ve výši 8,7420 Kč. Úhrada za ODTD na základě průměru je nižší než cena 
za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou za ODTD v České republice v posuzované 
skupině“. I zde tedy Ústav přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG zcela zřetelně označil 



 

 

Str. 159 z 177 

 

za dostupný, přičemž jeho dostupnost (v příslušném rozhodném období) byla též doložena 
ve spise (viz např. strana 5 spisového podkladu cenové reference 4). 
 
Argumentaci odvolatele, jíž Ústavu vytýká absenci vypořádání s otázkou dostupnosti 
plně hrazených zástupců ve skupině č. 162 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., tak nelze 
přisvědčit. 
 

84.  
Odvolatel argumentuje, že není pravdivé ani tvrzení Ústavu, že „u léčivého přípravku, který byl 
dostupný v rozhodném období na českém trhu a před vydáním napadeného rozhodnutí nemá 
nahlášeno ukončení dodávek, není důvod předpokládat, že dostupný po vydání rozhodnutí 
nebude“. Dostupnost v rozhodném období znamená dostupnost v době předcházející vydání 
napadeného rozhodnutí až o devět měsíců. Postupem podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. se navíc dostupnost posuzuje jen podle podílu na prodejích jedné léčivé látky, 
ačkoli v referenční skupině může být zařazeno léčivých látek více. Léčivý přípravek, který je 
„dostupný“ podle prodejů léčivé látky v něm obsažené, tak může mít zcela zanedbatelný podíl 
na prodejích celé referenční skupiny, jako je tomu u léčivého přípravku GALANTAMIN MYLAN 
24MG. 
 
Jako kritérium pro zařazení léčivých přípravků do vnější cenové reference lze fikci dostupnosti 
podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. ještě akceptovat. Právní předpisy mají 
nástroje, jak zajistit, aby nakonec nebyla základní úhrada stanovena podle ceny nedostupného 
léčivého přípravku. Jde v prvé řadě o již zmíněné zvýšení úhrady ve veřejném zájmu podle 
§ 16 prováděcí vyhlášky, při němž se také musí zjišťovat skutečná dostupnost (přítomnost) 
léčivého přípravku, na úroveň, jehož ceny má být úhrada zvýšena, jelikož tato dostupnost je 
složkou veřejného zájmu.4 Dále jde právě o zvýšení základní úhrady podle § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. Nelze tedy připustit, aby se dostupnost posuzovala stejně jako při 
výběru zahraničních cen. 
 
Stejný názor zastává též Ústavní soud, který v citovaném nálezu rovněž požaduje, aby byl 
plně hrazený léčivý přípravek vyhovující požadavkům § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., a potažmo čl. 31 LZPS dostupný, aniž by odkazoval na fikci dostupnosti podle 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Kdyby se přitom Ústavní soud domníval, že fikce 
dostupnosti v rozhodném období podle prováděcí vyhlášky k předpokladu dostupnosti 
po vydání rozhodnutí postačí, samozřejmě by to uvedl. Z absence takové úvahy je zjevné, 

                                                
4 Viz opět nález pléna Ústavního soudu ve věci spis. zn. Pl. ÚS 43/17 ze dne 29. ledna 2019: „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 výše úhrady u léčivého přípravku zkoumá i otázku dostupnosti léčivého přípravku jako 
jednu ze složek veřejného zájmu.“ (zvýraznění doplněno) 
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že požaduje skutečnou dostupnost nejméně nákladného léčivého přípravku pro všechny 
pojištěnce. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že léčivý přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG nemůže být 
jediným plně hrazeným léčivým přípravkem referenční skupiny č. 87/1. 
 
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 opakované argumentaci odvolatele stran otázky dostupnosti plně hrazeného 
přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG nelze přisvědčit. 
 

85.  
Na str. 32 v článku VIII odvolání (Nedostatečné zvýšení základní úhrady k zajištění léčby 
všech onemocnění) odvolatel uvádí, že § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
vyžadují nejméně či alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek ve skupině podle přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. Kritéria pro určení, zda v konkrétním případě postačí právě jeden 
takový přípravek z posuzované referenční skupiny, nebo jich musí být více, zákon o veřejném 
zdravotním pojištění ani třeba prováděcí vyhláška nestanoví a jsou dovozována výkladem. Pro 
ten je pochopitelně zásadní, že tato ustanovení provádí čl. 31 LZPS a právo na ochranu zdraví, 
tedy právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. 
 
V souladu s čl. 1 LZPS jsou si lidé rovni v důstojnosti i v právech, tedy i v právu na ochranu 
zdraví. Podle čl. 3 odst. 1 LZPS se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu 
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního 
nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 
jiného postavení. Jiným postavením se pochopitelně rozumí i například zdravotní stav. 
Právo na ochranu zdraví je proto zaručeno všem bez ohledu na druh jejich onemocnění. Pokud 
tedy zákonodárce v § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. zvolil k provedení práva na ochranu 
zdraví metodu stanovení skupin léčivých látek, v nichž musí být zajištěn plně hrazený léčivý 
přípravek, musí jít o takový léčivý přípravek, který zajistí bezplatnou zdravotní péči všem 
pojištěncům, k léčbě jejichž onemocnění jsou léčivé přípravky dané skupiny určeny. 
 
Pojištěnci proto nelze upřít plně hrazený léčivý přípravek náležející do skupiny podle přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. jenom proto, že v této skupině již je plně hrazen jiný léčivý 
přípravek, který ovšem nelze k léčbě tohoto pojištěnce použít například proto, že je určen 
k léčbě jiného onemocnění. Takový postup by byl diskriminací na základě zdravotního 
stavu, jelikož pojištěnci by bylo upřeno právo na ochranu zdraví jenom proto, že trpí 
onemocněním A, nikoli onemocněním B. Obdobně to samozřejmě platí i pro jiné případy, 
kdy je nutné k léčbě pojištěnce použít jiný než již plně hrazený léčivý přípravek náležející 
do skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., jako je určení již plně hrazeného léčivého 
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přípravku k léčbě jiné věkové skupiny pacientů, pacientů s jiným pohlavím či pacientů s jiným 
stadiem téhož onemocnění. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se s obdobnou námitkou odvolatele vypořádal již v bodě 8 výše. Odvolací 
orgán zde pouze připomíná, že předmětné přípravky s obsahem rivastigminu částí svého 
klinického využití v terapii u demence u Parkinsonovy choroby do skupiny č. 162 nenáleží, 
proto u nich nelze požadovat zajišťování plně hrazených zástupců ve smyslu § 15 odst. 5 
a § 39c odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb. uplatnit. Do skupiny č. 162 náležejí toliko inhibitory 
cholinesterázy použitelné v terapii Alzheimerovy choroby, což odpovídá jiné části klinického 
využití předmětných přípravků. 
 
Odvolací orgán k tomu na okraj dodává, že zákonodárce pro případ, kdy by užívání 
farmakoterapie představovalo pro pacienty neúměrnou finanční zátěž, zakotvil v zákoně 
o veřejném zdravotním pojištění § 16b zákona č. 48/1997 Sb. stanovující limity doplatků 
na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Do limitu podle věty první § 16b zákona 
č. 48/1997 Sb. se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání ve výši 
vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož 
doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno 
přerušení nebo ukončení dodávání. V případě, že nebude v reálné praxi plně hrazen některý 
z léčivých přípravků s obsahem léčivé látky rivastigmin, uplatnily by se na tyto léčivé přípravky 
při výdeji v lékárnách limity doplatků stanovené § 16b zákona č. 48/1997 Sb. Lze k tomu také 
dodat, že výši doplatku na konkrétní léčivý přípravek pak také může ovlivnit držitel rozhodnutí 
o registraci takového léčivého přípravku svojí cenovou politikou, např. neuplatněním 
stanovené maximální ceny výrobce tak může dojít snížení případného doplatku na léčivý 
přípravek.  
 
Argumentaci odvolatele stran diskriminace pacientů na základě zdravotního stavu tak 
nelze přisvědčit. 
 

86.  
Odvolatel argumentuje, že každá skupina pojištěnců, k jejichž léčbě lze použít léčivé přípravky 
náležející do skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ať je tato skupina definována 
onemocněním, jeho stadiem, pohlavím, věkem či jiným kritériem, proto musí mít zajištěnu 
plně hrazenou léčbu alespoň jedním z těchto přípravků. V každé ze skupin podle přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. proto musí být zajištěno tolik plně hrazených léčivých 
přípravků, aby bylo možné některý použít k léčbě každé takové skupiny pojištěnců. 
 
Počet plně hrazených léčivých přípravků, které musí Ústav zajistit, tedy záleží (vedle 
dostupnosti) na vlastnostech léčivých látek do skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
zařazených, resp. na terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků tyto látky 
obsahujících. Je-li skupina homogenní, tedy zahrnuje-li jen léčivé látky vzájemně terapeuticky 
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plně zaměnitelné, postačí plná úhrada jednoho přípravku. Je-li však skupina nehomogenní, 
tedy zahrnuje-li léčivé látky, které (všechny) vzájemně terapeuticky zaměnitelné nejsou, musí 
být plně hrazený každý léčivý přípravek, který není terapeuticky zaměnitelný s již plně 
hrazeným přípravkem. 
 
Tento výklad potvrzuje i judikatura Ústavního soudu - viz nález ve věci spis. zn. III. ÚS 2332/16 
ze dne 17. dubna 2018 (a na něj navazující rozhodnutí správních soudů): „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). 
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. (…) 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. 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. 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.“ (zvýraznění doplněno odvolatelem) 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Předmětem nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16 (dále také jen 
„nález ÚS 2332/16“) v projednávané věci byla okolnost ústavně konformního výkladu klíčových 
ustanovení § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., tj. zvýšení základní úhrady dle 
těchto ustanovení, neboť dle nálezu ÚS 2332/16 bylo v dané věci při aplikaci těchto ustanovení 
ve výsledku popřeno právo pacientů mužského pohlaví stižených karcinomem prostaty 
na bezplatnou zdravotní péči, která je jim garantována čl. 31 Listiny základních práv a svobod 
(viz odstavec 47 nálezu ÚS 2332/16).  
Konkrétně šlo v tehdejším případě o to, že byla celé mužské populaci odepřena možnost 
přístupu k plně hrazenému léčivému přípravku ze skupiny č. 179 přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. (antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii), a to na základě 
pouhé skutečnosti, že v této skupině existuje jediný plně hrazený léčivý přípravek, který je však 
použitelný výlučně k terapii žen. Přitom jak je patrné z názvu skupiny č. 179 – jedná se 
o obecnější pojmenování skupiny léčivých látek přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., do které 
lze zařadit i přípravky na léčbu typově zcela odlišných onemocnění. Pro úplnost odvolací orgán 
upozorňuje, že nález ÚS 2332/16 reflektoval znění zákona č. 48/1997 Sb., které bylo platné 
a účinné do 30. 11. 2011. Ústavní soud tak reflektoval znění § 39c odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., které neobsahovalo formulaci „bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost“. 
Zásadní pro otázku zajištění plně hrazených léčivých přípravků jsou pak v zákoně 
č. 48/1997 Sb. § 15 odst. 5, § 39c odst. 5 a § 39p odst. 2.  
 
Odvolací orgán uvádí, že Ústavní soud podle bodu 32 nálezu ÚS 2332/16 vycházel 
ze skutečnosti, že léčivé přípravky posuzované v tehdejším případě, tj. antiandrogeny 
využívané při terapii karcinomu prostaty a antiestrogeny využívané při terapii karcinomu prsu, 
byly používány u zcela jiných onemocnění a byly zásadně nezaměnitelné. Ústavní soud pak 
zmiňuje v odstavci 43 nálezu ÚS 2332/16 jako další výchozí požadavek, že „…existuje alespoň 
jedna varianta, jak zajistit bezplatné poskytnutí zdravotní péče a zdravotních pomůcek 
potřebných pro zlepšení nebo zachování zdravotního stavu reprezentativní skupině občanů 
nebo zmírnění jejich utrpení, a to formou takového ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně 
zjištěným potřebám a požadavkům náležité úrovně a lékařské etiky.“  
 
Premisu terapeutického použití antiandrogenů a antiestrogenů Ústavní soud upřesnil v bodě 
46 nálezu ÚS 2332/16, když uvedl, že skutečný smysl předmětných ustanovení (§ 15 odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. a navazujících) je zajištění bezplatné zdravotní péče pro okruh pacientů 
trpící typově stejným onemocněním. To neznamená, že má být zajištěna plná úhrada pro 
každou jednu referenční skupinu (či skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků) pro skupinu pacientů se zcela totožným onemocněním, nýbrž že má být zajištěna 
plná úhrada pro typově stejná onemocnění.  
 
V souladu s výše uvedeným tak ministerstvo uvádí, že název skupiny č. 162 explicitně 
vymezuje použití předmětných přípravků u skupiny pacientů a Alzheimerovou chorobou 
(demencí). Čili posuzované přípravky se k této skupině řadí toliko jen v části jejich klinického 
využití v terapii Alzheimerovy choroby (demence). V části klinického využití u demence 
u Parkinsonovy choroby, kterým navíc disponují některé předmětné přípravky, se neřadí 
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do dané skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a proto se zde pro tuto skupinu pacientů 
ve vztahu ke skupině č. 162 žádná plná úhrada nezajišťuje – do skupiny č. 162 náležejí toliko 
inhibitory cholinesterázy použitelné v terapii Alzheimerovy choroby, což odpovídá klinickému 
využití předmětných přípravků. V části jejich klinického využití v terapii demence při idiopatické 
Parkinsonově chorobě do žádné skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. nespadají, a tudíž 
se takového jejich klinického využití zajišťování plné úhrady ve smyslu § 15 odst. 5 a § 39c 
odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. netýká. Nejedná se zde tedy o analogický případ jako v nálezu 
ÚS 2332/16.  Lze jen dodat, že pokud by bylo záměrem zákonodárce, aby byly prostřednictvím 
existence skupiny č. 162 přílohy zajišťovány i plně hrazení zástupci pro skupinu pacientů 
s demencí u Parkinsonovy choroby (spolu se zajištěním plně hrazených zástupců pro terapii 
Alzheimerovy demence), nazval by tuto skupinu obecněji – např. „léčiva v terapii demencí 
(inhibitory cholinesterázy)“. 
 
Argumentace odvolatele nálezem ÚS 2332/16 je tak nepřípadná. 
 

87.  
Odvolatel argumentuje, že pro konstatování, že jsou léčivé přípravky náležející do skupiny 
podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. terapeuticky zaměnitelné, se přitom nelze spokojit 
se zjištěním, že jsou všechny určeny k léčbě jednoho onemocnění, typicky k léčbě 
představující referenční indikaci ve smyslu § 2 písm. b) prováděcí vyhlášky. Porovnávány 
musí být všechny terapeutické indikace léčivých přípravků dané skupiny přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. Pokud se zjistí, že kromě společné (referenční) indikace nebo více 
takových indikací je zde i další onemocnění, k jehož léčbě jsou indikovány jen některé léčivé 
přípravky této skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., nejde o homogenní skupinu. 
V takovém případě musí být základní úhrada upravena (navýšena) tak, aby byl plně 
hrazený i léčivý přípravek indikovaný k léčbě tohoto onemocnění. 
 
V tomto smyslu přitom není homogenní ani skupina č. 162 - léčiva k terapii Alzheimerovy 
choroby (inhibitory cholinesterázy). 
 
Všechny léčivé přípravky obsahující léčivé látky donepezil, rivastigmin a galantamin jsou 
určené k léčbě Alzheimerovy choroby, konkrétně k symptomatické léčbě mírné až středně 
závažné Alzheimerovy demence, která je referenční indikací. Léčivé přípravky s obsahem 
léčivé látky rivastigmin jsou ovšem nadto indikovány i k léčbě idiopatické Parkinsonovy 
choroby. Bude-li tedy jako plně hrazený léčivý přípravek vybrán přípravek s obsahem léčivých 
látek donepezil nebo galantamin pojištěnci s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, 
nebudou mít plně hrazenou léčbu přípravky referenční skupiny č. 87/1 zajištěnu. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se s obdobnou námitkou odvolatele vypořádal již výše s tím, že název skupiny 
č. 162 explicitně vymezuje použití předmětných přípravků u skupiny pacientů s Alzheimerovou 
chorobou (demencí). Čili posuzované přípravky se k této skupině řadí toliko jen v části jejich 
klinického využití v terapii Alzheimerovy choroby (demence).  
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Námitce odvolatele, že pojištěnci s idiopatickou Parkinsonovou chorobou nebudou mít 
zajištěnu plně hrazenou léčbu přípravky referenční skupiny č. 87/1 tak nelze přisvědčit. 
 

88.  
Odvolatel namítá, že základní úhrada referenční skupiny č. 87/1 proto měla být upravena 
(navýšena) tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek s obsahem léčivé látky rivastigmin 
plně hrazen byl. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že Ústav výrokem 2. a výroky 
38b), 42b) a 44b) napadeného rozhodnutí stanovil léčivým přípravkům s obsahem léčivé látky 
rivastigmin s transdermální formou (cestou podání) další zvýšenou úhradu podle § 39b 
odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Této další zvýšené úhradě totiž bylo stanoveno toto indikační omezení (P): „Rivastigmin 
v transdermální formě je hrazen u pacientů, u kterých je diagnosticky vyloučena demence 
jiného typu než Alzheimerova či demence při idiopatické Parkinsonově chorobě a potvrzena 
diagnóza Alzheimerovy demence nebo demence při idiopatické Parkinsonově chorobě 
se stupněm postižení dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého 
skóre 20-13 bodů včetně a kteří nemohou být léčeni perorálními formami inhibitorů 
acetylcholinesterázy (IAchE) nebo kteří mají při této léčbě závažné gastrointestinální 
nežádoucí účinky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha). Po třech měsících 
od zahájení podávání rivastigminu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba 
rivastigminem je hrazena při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání 
s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby rivastigminem. Další 
kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba rivastigminem 
není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně 
prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body 
dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. 
Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 
měsíců.“ (zvýraznění doplněno odvolatelem)  
 
Na pojištěnce, kteří zvýrazněné podmínky nesplňují, se další zvýšená úhrada nevztahuje 
a musí být léčení přípravky s léčivou látkou rivastigmin v perorální formě. Ústav proto 
byl povinen základní úhradu navýšit tak, aby byl plně hrazený i nejméně nákladný a zároveň 
dostupný přípravek s touto formou látky rivastigmin. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Podmínky další zvýšené úhrady předmětných přípravků s obsahem rivastigminu 
k transdermální aplikaci počítají se zvýšenou úhradou pro pacienty stižené Alzheimerovou 
chorobou nebo demencí při idiopatické Parkinsonově chorobě, kteří splňují kritéria dané 
indikačním omezením další zvýšené úhrady, tedy že dosahují stupně postižení dle škály 
MMSE (Mini-Mental State Examination – pozn. odvolacího orgánu) v rozmezí dosaženého 
skóre 20-13 bodů včetně (středně těžká forma demence) a kteří nemohou být léčeni 
perorálními formami inhibitorů acetylcholinesterázy nebo kteří mají při této léčbě závažné 
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gastrointestinální nežádoucí účinky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha) viz také strany 
82 – 84 napadeného rozhodnutí . Je pak v zásadě logické, že pacienti, kteří tato kritéria 
nesplňují, např. perorální léčba inhibitory acetylcholinesterázy u takovýchto pacientů není 
kontraindikovaná, budou léčení perorálními přípravky z předmětné referenční skupiny – tedy 
např. pacienti trpící demencí při idiopatické Parkinsonově chorobě tak mohou užívat 
předmětné přípravky s obsahem rivastigminu k perorálnímu podání. To však nečiní postup 
Ústavu nesouladným s platnými právními předpisy.  
 
Co se týče argumentace odvolatele, že byl Ústav povinen základní úhradu navýšit tak, aby 
byl plně hrazený i nejméně nákladný a zároveň dostupný přípravek s transdermální formou 
látky rivastigmin odvolací orgán odkazuje na předchozí vypořádání námitek odvolatele. 
 
Argumentace odvolatele stran indikačního omezení podmínek druhé zvýšené úhrady 
předmětných přípravků s obsahem rivastigminu k transdermálnímu podání je tak 
nedůvodná. 
 

89.  
Odvolatel namítá, že Ústav navíc zásadně pochybil i při stanovení této (další zvýšené) úhrady. 
Zejména při odmítnutí jejího zvýšení podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. je porušení 
právního názoru Ústavního soudu tak očividné, že se nelze ubránit dojmu, že Ústav se tomuto 
názoru navzdory čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, podle nějž jsou vykonatelná rozhodnutí 
Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby, záměrně vzpírá. Toto zvýšení totiž 
odmítl s odkazem na plnou úhradu léčivého přípravku GALANTAMIN MYLAN, který nejen není 
dostupný, ale zejména vůbec neobsahuje léčivou látku rivastigmin, natož pak 
v transdermální formě.  
 
To je v případě stanovení další zvýšené úhrady právě a jen léčivým přípravkům s touto látkou 
a formou skutečně absurdní. Odvolatel výrok 2. napadeného rozhodnutí odvoláním nenapadá 
jenom proto, že i tento výrok je ve smyslu § 140 odst. 7 správního řádu navazujícím výrokem 
ve vztahu k nezákonnému a napadenému výroku 1. a odvolatel není držitelem rozhodnutí 
o registraci žádného léčivého přípravku, jemuž byla další zvýšená úhrada stanovena. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že plnou úhradou léčivého přípravku GALANTAMIN MYLAN není 
zajištěna plná úhrada léčivého přípravku s obsahem léčivé látky rivastigmin a plně 
hrazená léčba idiopatické Parkinsonovy choroby inhibitory acetylcholinesterázy (jejich 
perorální formou). I z tohoto dalšího nezávislého důvodu tedy nebyla zajištěna ani plná 
úhrada „alespoň jednoho“ přípravku skupiny č. 162 - léčiva k terapii Alzheimerovy 
choroby (inhibitory cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak odvolací orgán objasnil již výše, postup Ústavu při zajištění plné úhrady předmětného 
přípravku GALANTAMIN MYLAN 24MG podle §39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. neshledává 
odvolací orgán rozporným s nálezem ÚS 2332/16 či s platnými právními předpisy.  



 

 

Str. 167 z 177 

 

 
Námitka odvolatele stran pochybení Ústavu i při stanovení další zvýšené úhrady je tak 
nedůvodná. 
 

90.  
Na str. 35 odvolání odvolatel uvádí, že Ústav v napadeném rozhodnutí tvrdí, že skupina č. 162 
- léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy) je homogenní, jelikož 
všechny přípravky jsou určeny k léčbě Alzheimerovy choroby. Odvolatel namítá, že samotný 
název skupiny nebo skutečnost, že lze najít jedno onemocnění, k jehož léčbě jsou určeny 
všechny léčivé přípravky obsahující do ní zařazené léčivé látky, z ní přitom homogenní 
skupinu nečiní. To platí, i když jde o onemocnění, jehož léčba je v probíhajícím revizním 
řízení referenční indikací ve smyslu § 2 písm. b) prováděcí vyhlášky. 
 
Předmětná ustanovení (§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) musí být vykládána 
v souladu s čl. 31 LZPS přiznávajícím každému občanovi právo na bezplatnou zdravotní péči 
a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění a za podmínek, které stanoví zákon. 
Z tohoto znění ani z dalších již zmíněných ustanovení LZPS nelze dovodit, že by citované 
právo měli jen ti pacienti, k léčbě jejichž onemocnění jsou určeny všechny léčivé 
přípravky některé skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a nikoli ti, k léčbě jejichž 
onemocnění jsou určeny jen některé z těchto přípravků. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán uvádí, že Ústav se s obdobnou námitkou odvolatele vypořádal 
na straně 66 napadeného rozhodnutí, kde mimo jiného uvedl, že „Nálezy Ústavního soudu, 
na které účastník odkazuje, se dle Ústavu vztahují na situace, kdy jsou v jedné skupině přílohy 
č. 2 zákona o veřejném zdravotném pojištění společně zařazené léčivé přípravky sloužící 
k léčbě zcela jiných onemocnění. Ústav v této souvislosti upozorňuje na argumentaci 
Městského soudu zveřejněnou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 11/2018: 
„Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, umožňuje, aby v rámci jedné a téže 
skupiny léčivých látek uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona, byla plná úhrada zajištěna pro 
více léčivých přípravků. Využití této možnosti je nezbytné v případech, kdy léčivé přípravky 
náležející do jedné skupiny léčivých látek vymezené v příloze č. 2 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění netvoří homogenní skupinu vzájemně terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, ale jedná se o více heterogenních skupin léčivých přípravků patřících 
do odlišných referenčních skupin, které jsou určeny k léčbě naprosto rozdílných nemocí. 
S ohledem na právo na bezplatnou zdravotní péči garantované článkem 31 Listiny základních 
práv a svobod v takových případech nelze při stanovení výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků poukazovat na existenci jiného plně hrazeného léčivého přípravku z téže skupiny 
léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, jestliže tento 
slouží k léčbě zcela jiného onemocnění než léčivé přípravky, o kterých je rozhodováno.“ Ústav 
je přesvědčen, že léčivé přípravky zařazené do skupiny č. 162 přílohy č. 2 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění tvoří homogenní skupinu přípravků určených k léčbě Alzheimerovy 
choroby, a tudíž není důvod pro navyšování úhrady v situaci, kdy již je jeden plně hrazený 
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léčivý přípravek náležející do skupiny č. 162 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění zajištěn.“  
 
Ministerstvo s vypořádáním Ústavu v podstatě souhlasí. Soudní judikatura jasně vymezila 
situace, kdy nelze skupiny léčivých látek přílohy č. 2 považovat za homogenní co se týče 
okruhu pacientů, k jejichž léčbě jsou tyto léčivé látky určeny. Jedná se zejména o typově 
naprosto odlišná onemocnění jako např. skupina pacientů trpící onemocněním karcinomu 
prostaty a pacientky s nádorem prsu viz také nález ÚS 2332/16. V předmětném případě je 
však situace odlišná. Název skupiny č. 162 přímo odkazuje na klinické využití předmětných 
přípravků u Alzheimerovy choroby, a nikoliv u jiné demence – pročež tedy předmětné 
přípravky, které mají klinické využití v terapii Alzheimerovy demence i v terapii demence při 
Parkinsonově chorobě, do skupiny č. 162 spadají toliko jen v části jejich klinického využití 
v terapii Alzheimerovy choroby. 
 
Argumentaci odvolatele k nehomogenitě skupiny č. 162 tak nelze přisvědčit. 
 

91.  
Odvolatel argumentuje, že již nyní dochází s ohledem na neúplnost přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. často k situaci, že Ústav mění základní úhradu referenční skupiny bez ohledu 
na to, že nezajišťuje plnou úhradu žádného do ní zařazeného léčivého přípravku. Občané pak 
bez ohledu na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění nemají bezplatnou péči 
zajištěnu. Z čl. 31 LZPS přitom nelze dovodit, že by právo na bezplatnou zdravotní péči 
a na zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění měli jenom občané, k léčbě 
jejichž onemocnění lze použít léčivé přípravky obsahující léčivé látky z nějakého 
seznamu. Je tedy nutné odmítnout restriktivní výklad, který by do stejné situace uvrhnul 
občany, k léčbě jejichž onemocnění jsou sice léčivé přípravky skupiny přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. určeny, nejde ovšem o onemocnění, k jehož léčbě jsou určené všechny 
přípravky této skupiny nebo jehož název neodpovídá názvu této skupiny. 
 
Odvolatel namítá, že jde o účelový výklad mající za cíl upřít některým občanům jejich 
ústavně garantované právo, což nelze akceptovat. Pokud jsou tedy některé léčivé přípravky 
skupiny podle přílohy č. 2 určeny i k léčbě dalšího onemocnění než onemocnění, k jehož léčbě 
jsou určené všechny přípravky dané skupiny, musí být zajištěna též plná úhrada nejméně 
nákladného dostupného léčivého přípravku určeného k léčbě tohoto dalšího 
onemocnění. 
 
V projednávané věci tedy musí být zajištěna plná úhrada nejméně nákladného 
dostupného léčivého přípravku s obsahem léčivé látky rivastigmin v perorální formě 
určeného také k léčbě idiopatické Parkinsonovy choroby bez ohledu na to, že léčivé 
přípravky s obsahem látek donepezil a galantamin k léčbě této choroby určené nejsou, 
její léčba není referenční indikací a tato choroba ani není uvedena v názvu skupiny 
č. 162 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
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Polemika odvolatele ohledně vztahů mezi léčivými přípravky s léčivými látkami nezařazenými 
v příloze č. 2 a předmětnými přípravky je zde bez právního významu a bez dalšího nesvědčí 
o vadném postupu Ústavu při stanovení základní úhrady předmětné referenční skupiny. 
S ostatní argumentací odvolatele se odvolací orgán vypořádal již výše. 
 
Argumentace odvolatele na neúplnost přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je bez právního 
významu a nedůvodná. 
 

92.  
Odvolatel argumentuje, že je rovněž nutné odmítnout argument Ústavu, že v současné době 
je zajištěna plná úhrada léčivých přípravků k terapii Parkinsonovy choroby, konkrétně léčivého 
přípravku MADOPAR 200MG/50MG TBL NOB 100, kód Ústav 0015050 (dále jen 
„MADOPAR“). 
 
Podle § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. se základní úhrada zvyšuje v případě, 
že ve skupině léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. není alespoň jeden 
léčivý přípravek plně hrazen. Z toho per argumentum a contrario vyplývá, že není rozhodné, 
zda je plně hrazený léčivý přípravek v jiné skupině podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. Plná úhrada takového jiného přípravku nezbavuje Ústav povinnosti navýšit 
základní úhradu posuzované referenční skupiny. Také judikatura směřuje jen k zajištění 
více plně hrazených léčivých přípravků ve skupině podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., nikoli k nezajištění žádného, ať s odkazem na přípravek jiné skupiny nebo jiný 
účelový argument zbavující občany jejich ústavně garantovaných práv. 
 
Léčivý přípravek MADOPAR obsahuje léčivou látku levodopa / inhibitor dekarboxylázy, takže 
nenáleží ani do referenční skupiny č. 87/1 ani do skupiny č. 162 - léčiva k terapii Alzheimerovy 
choroby (inhibitory cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Náleží do skupiny č. 146 
- dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů podle této přílohy 
a do žádné referenční skupiny zařazen není. V projednávané věci, tedy hloubkové revizi 
systému úhrad referenční skupiny č. 87/1, jejíž léčivé látky jsou zařazeny do skupiny č. 162 - 
léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy) podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., k němu a jeho úhradě tedy nelze přihlížet. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav na straně 66 napadeného rozhodnutí konkrétně uvedl, že „v současné době je zajištěna 
plná úhrada léčivých přípravků na terapii Parkinsonovy choroby, což lze snadno ověřit 
ze Seznamu cen a úhrad, který je veřejně dostupný na webových stránkách Ústavu 
(http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Plně hrazeným je 
např. léčivý přípravek MADOPAR 200MG/50MG TBL NOB 100, kód SÚKL 0015050, který má 
nahlášeno zahájení dodávek na český trh od 1. 1. 2011 (maximální cena pro konečného 
spotřebitele = 424,89 Kč, úhrada pro konečného spotřebitele = 424,89 Kč). Požadavek 
účastníka Egis na zajištění plné úhrady v indikaci Parkinsonovy nemoci v předmětném 
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správním řízení je tak nad rámec platné legislativy (ustanovení § 39c odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění) i nad rámec jím citované judikatury soudní moci.“ 
 
Dle názoru odvolacího orgánu tak Ústav explicitně reagoval na argumentaci odvolatele z jeho 
vyjádření, kde uvádí, že „Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky rivastigmin (transdermální 
i perorální podání) jsou ovšem nadto indikovány i k léčbě idiopatické Parkinsonovy 
choroby. Bude-li tedy jako plně hrazený léčivý přípravek vybrán (jeden či více) přípravek 
s obsahem léčivých látek donepezil nebo galantamin, pojištěnci s idiopatickou 
Parkinsonovou chorobou nebudou mít plně hrazenou léčbu zajištěnu.“  
 
K tomu odvolací orgán připomíná, že předmětné přípravky s obsahem rivastigminu jsou 
hrazeny mimo jiného k symptomatické léčbě mírné až středně závažné demence 
u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou viz např. strana 81 a 84 napadeného 
rozhodnutí. Oproti tomu nepředmětné přípravky MADOPAR 200MG/50MG TBL NOB 100, Kód 
Ústavu 0015050 (dále jen jako „LP MADOPAR“) jsou hrazeny mimo jiné v indikaci léčby 
(zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy nemoci, sekundárního 
parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích (např. po otravě CO) a dále 
u parkinsonismu v důsledku mozkové aterosklerózy viz také SPC LP MADOPAR volně 
dostupné na internetových stránkách Ústavu pod odkazem 
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC152316.pdf&type=spc&as=
madopar-spc. Je tedy zjevné, že pojem „léčba idiopatické Parkinsonovy choroby“ může 
zahrnovat vícero klinických jednotek, což potvrzuje i odlišná klasifikace v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí MKN-10. Pokud tedy Ústav vypořádal argumentaci odvolatele na nezajištění 
plně hrazeného zástupce pro léčbu pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou tím, 
že odkázal na plně hrazeného zástupce LP MADOPAR, nelze to považovat bez dalšího za 
vadné vypořádání Ústavu.  
 
Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že je sice pravdou, že skupina pacientů, pro kterou jsou 
předmětné přípravky s obsahem rivastigminu indikovány a hrazeny, je jiná než skupiny 
pacientů, pro kterou jsou indikovány a hrazeny LP MADOPAR. Obě tyto skupiny však mají 
zajištěného plně hrazeného zástupce. Pro pacienty, pro které jsou předmětné přípravky 
hrazeny v úrovni základní úhrady, je to právě přípravek GALANTAMIN MYLAN 24MG. I když 
by tedy argumentace Ústavu LP MADOPAR byla nepřípadná (což vzhledem k výše 
uvedenému není), na výsledné podobě napadeného rozhodnutí by to nic nezměnilo. 
 
Námitka odvolatele k LP MADOPAR je tak nedůvodná. 
 

93.  
Odvolatel argumentuje, že pro úplnost zbývá dodat, že relevantní není ani určení přípravku 
MADOPAR k léčbě Parkinsonovy choroby. Tento argument je totiž nepřípadným 
zjednodušením ignorujícím specifika léčivých látek rivastigmin a levodopa / inhibitor 
dekarboxyláz a je obsahujících přípravků. Předně lze poukázat na odlišné zařazení látek 
do anatomicko-terapeuticko-chemických skupin: 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC152316.pdf&type=spc&as=madopar-spc
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC152316.pdf&type=spc&as=madopar-spc
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úroveň rivastigmin levodopa / inhibitor dekarboxylázy 
1. N: nervový systém N: nervový systém 
2. N06: psychoanaleptika  N04: anticholinergika 
3. N06D: léčiva proti demenci N04B: dopaminergní léčiva 
4. N06DA: anticholinesterasy N04BA: dopa a její deriváty 
5. N06DA03: rivastigmin N04BA02: levodopa a inhibitor dekarboxylasy 

 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jak odvolací orgán osvětlil výše, odvolatel se ve svém vyjádření dožadoval plné úhrady 
přípravku pro pacienty s neurčitou indikací léčby idiopatické Parkinsonovy choroby. To však 
s ohledem na Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 může zahrnovat více klinických 
jednotek včetně např. léčby (zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy 
nemoci. Proto nelze bez dalšího Ústavu vytknout, že v napadeném rozhodnutí argumentoval 
poukázáním na plnou úhradu LP MADOPAR. Pakliže by se odvolatel dožadoval striktně plné 
úhrady přípravků pro pacienty trpící demencí při idiopatické Parkinsonově chorobě, pak by 
skutečně byla argumentace Ústavu nepřípadná, to se však z vyjádření odvolatele nedalo jasně 
odvodit. Pro úplnost lze jen dodat, že i když by tedy argumentace Ústavu LP MADOPAR byla 
nepřípadná (což vzhledem k výše uvedenému není), na výsledné podobě napadeného 
rozhodnutí by to nic nezměnilo.  
 
Argumentaci odvolatele ATC skupinami předmětných přípravků s obsahem 
rivastigminu a nepředmětných přípravků s obsahem levodopy/inhibitorů dekarboxylázy 
tak nelze bez dalšího přisvědčit. 
 

94.  
Odvolatel dále argumentuje, že je nutné připomenout, že léčivé přípravky s obsahem léčivé 
látky rivastigmin jsou podle jejich SPC indikovány k symptomatické léčbě mírné až středně 
závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Léčivý přípravek 
MADOPAR je podle SPC indikován k léčbě (zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické 
Parkinsonovy nemoci, sekundárního parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích 
(např. po otravě CO) a dále u parkinsonismu v důsledku mozkové aterosklerózy. Ani jejich 
terapeutické indikace tedy nejsou v žádném případě nejen totožné, ale ani dostatečně blízké. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán souhlasí s odvolatelem, že terapeutické indikace předmětných přípravků 
s obsahem rivastigminu a nepředmětných LP MADOPAR nejsou nejen totožné, ale ani 
dostatečně blízké. Však také Ústav při stanovení výše základní úhrady předmětné referenční 
skupiny vůbec nezohledňoval cenu výrobce nepředmětných LP MADOPAR ani jiných 
přípravků určených k terapii parkinsonismu. Lze se důvodně domnívat, že Ústav v napadeném 
rozhodnutí pouze reagoval na neurčitý požadavek odvolatele na plně hrazeného zástupce pro 
léčbu pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí. Odvolací orgán odkazuje na své 
vypořádání uvedené výše.  
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Námitka odvolatele k terapeutické indikaci předmětných přípravků a LP MADOPAR je 
tak nedůvodná.  
 

95.  
Odvolatel argumentuje, že rovněž farmakodynamické vlastnosti, tedy mechanismus účinku, 
obou léčivých látek jsou zcela odlišné. SPC léčivého přípravku MADOPAR popisuje 
mechanismus účinku takto: „V bazálních gangliích mozku pacienta s Parkinsonovou nemocí 
je snížená normální koncentrace neurotransmiteru dopaminu. Levodopa nebo L-DOPA (3,4-
dihydroxy-L-fenylalanin) je prekurzor v biosyntéze dopaminu. Levodopa (dopaminový 
prekurzor) je užívána jako prodrug ke zvýšení hladin dopaminu, protože je schopná procházet 
hematoencefalickou bariérou, což samotný dopamin nedokáže. Jakmile levodopa projde 
do CNS, je metabolizována pomocí aromatické L-aminoacid dekarboxylázy na dopamin. 
Po podání je levodopa rychle dekarboxylována na dopamin, a to jak v mozku, tak 
i extracerebrálně. Následkem toho je většina levodopy pro bazální ganglia nepřístupná 
a extracerebrálně vzniklý dopamin je často příčinou nežádoucích účinků. Dekarboxylaci 
levodopy lze zabránit současným podáním benserazidu, inhibitoru periferní dekarboxylázy 
aromatických aminokyselin.“ 
 
Naopak mechanismus účinku léčivých přípravků s obsahem léčivé látky rivastigmin je 
například podle SPC léčivých přípravků EXELON následující:5 „Rivastigmin je inhibitor acetyl- 
a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje cholinergní přenos tím, 
že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními cholinergními 
neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou u demence 
spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří 
komplex, čímž tento enzym dočasně inaktivuje.“ 
 
Ústav neopatřil žádné údaje pro srovnání použití léčivých látek rivastigmin a levodopa / 
inhibitor dekarboxylázy v běžné klinické praxi. Pokud by tyto neopatřené údaje neprokázaly 
zaměnitelnost léčivých látek v praxi, musel by Ústav dojít k závěru, že zaměnitelné nejsou. 
Bez tohoto zjištění samozřejmě musí vycházet z jejich nezaměnitelnosti. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
I zde odvolací orgán souhlasí s odvolatelem, že mechanismy účinku, obou léčivých látek, tedy 
rivastigminu a kombinace levodopa / inhibitor dekarboxylázy jsou zcela odlišné a doplňuje, 
že mimo jiné i právě pro odlišný mechanismus účinku Ústav při stanovení výše základní úhrady 
předmětné referenční skupiny postupem podle § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. vůbec 
nezohledňoval cenu výrobce nepředmětných LP MADOPAR ani jiných přípravků určených 
k terapii parkinsonismu. Odvolací orgán opakuje, že Ústav v napadeném rozhodnutí pouze 

                                                
5 Podrobnější srovnání nemohl účastník provést, jelikož odkazy na SPC léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky rivastigmin v perorální formě na internetových stránkách www.sukl.cz jsou již několik dnů nefunkční. 

http://www.sukl.cz/
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reagoval svým komentářem na neurčitý požadavek odvolatele na plně hrazeného zástupce 
pro léčbu pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí, viz také výše.  
 
Ani argumentaci odvolatele odlišným mechanismem účinku předmětných přípravků 
a LP MADOPAR tak nelze přisvědčit. 
 

96.  
Odvolatel argumentuje, že i kdyby tedy náležely do jedné skupiny podle přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. i referenční skupiny, musel by Ústav její základní úhradu upravit tak, aby 
zajišťovala plnou úhradu jak alespoň jednoho dostupného léčivého přípravku s obsahem 
léčivé látky rivastigmin (v perorální formě) tak alespoň jednoho léčivého přípravku s obsahem 
léčivé látky levodopa / inhibitor dekarboxylázy. S ohledem na skutečnost, že do stejné skupiny 
podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. i referenční skupiny nepatří, však musí Ústav plnou 
úhradu alespoň jednoho dostupného léčivého přípravku s obsahem léčivé látky rivastigmin 
(v perorální formě) zajistit bez ohledu na to, zda zaměnitelné jsou, či nikoli. 
 
Nelze tedy než uzavřít, že ani existencí plné úhrady přípravku MADOPAR nebude zajištěna 
plná úhrada nejméně jednoho skutečně dostupného léčivého přípravku s obsahem léčivé látky 
rivastigmin v perorální formě, plná úhrada „alespoň jednoho“ přípravku skupiny č. 162 - léčiva 
k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy) přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
ve smyslu judikatury Ústavního soudu, ani plně hrazená symptomatická léčba mírné 
až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou inhibitory 
acetylcholinesterázy. K jeho plné úhradě proto nelze v tomto řízení přihlížet, a postup Ústavu 
je nezákonný. 
 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel v této námitce již pouze shrnuje své předchozí uplatněné námitky, se kterými se již 
odvolací orgán vypořádal výše. Vzhledem k tomu, že zde odvolatel věcně netvrdí nic nového, 
co by již netvrdil výše, odkazuje odvolací orgán na svou výše uvedenou argumentaci.  
 
Ani opakované argumentaci odvolatele stran LP MADOPAR tak nelze přisvědčit. 
 

97.  
Odvolatel na str. 38, v článku IX. odvolání namítá, že Ústav v rozporu se zákonem nezjistil 
skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda je povinen základní úhradu navýšit ve veřejném 
zájmu na zajištění dostupnosti hrazených léčivých přípravků podle § 16 odst. 1 prováděcí 
vyhlášky a za tímto účelem neopatřil podklady. Ústav aplikoval jen § 16 odst. 2 prováděcí 
vyhlášky.  
 
Prováděcí vyhláška nestanoví, podle kterého z odstavců § 16 by měl Ústav postupovat 
v případě, že jsou splněny podmínky pro aplikaci obou. V § 16 odst. 3 pouze stanoví, 
že základní úhradu nelze zvýšit podle § 16 odst. 1 a 2 současně. Odvolatel namítá, 
že s ohledem na strukturu § 16 prováděcí vyhlášky Ústav měl nejdříve aplikovat odstavec 1. 
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Dalším kritériem pro výběr odstavce, který měl Ústav aplikovat, pak je veřejný zájem ve smyslu 
§ 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v němž se základní úhrada zvyšuje podle obou odstavců. 
Ústav ji tedy měl zvýšit podle odstavce, který umožní tento zájem uspokojit lépe, 
resp. ve větším rozsahu. To u veřejného zájmu na zajištění dostupnosti hrazených léčivých 
přípravků znamená zvýšení podle odstavce, jehož aplikace povede k úplné úhradě nejméně 
nákladného přípravku posuzované skupiny.  
 
Podle odstavce 2 nebyla základní úhrada referenční skupiny č. 87/1 navýšena ani na úroveň 
zajišťující plnou úhradu nedostupného nejméně nákladného přípravku, jelikož pak by byla 
vyšší než průměr údajné druhé a třetí nejnižší ceny výrobce léčivého přípravku DONEPEZIL 
ACTAVIS. Ústav byl tedy povinen opatřit všechny podklady nezbytné pro posouzení naplnění 
citovaných podmínek, a pokud by dospěl k závěru, že jsou splněny, byl povinen určit částku, 
na kterou by měla být základní úhrada podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky zvýšena 
a požádat zdravotní pojišťovny o souhlas právě s tímto zvýšením. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav takto nepostupoval. Jeho zdůvodnění, že od všech zdravotních 
pojišťoven neobdržel souhlas, je zcela liché. Zvýšení se provádí ve veřejném zájmu a soulad 
s ním je podle § 2 odst. 4 správního řádu povinen zajistit Ústav z úřední povinnosti. Podklady 
pro posouzení, zda je ve veřejném zájmu nutné základní úhradu zvýšit podle § 16 odst. 1 
prováděcí vyhlášky, je v souladu s § 50 odst. 2 správního řádu povinen opatřit také Ústav, a to 
i při nečinnosti účastníků řízení, včetně zdravotních pojišťoven. Ostatně není zřejmé, s čím by 
zdravotní pojišťovny v projednávané věci měly souhlasit, když Ústav ani neurčil, na jakou 
částku by podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky základní úhrada měla být zvýšena.  
 
Odvolatel námitku shrnuje a uvádí, že napadené rozhodnutí je nezákonné z důvodu 
neaplikování § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, resp. neposuzování splnění podmínek pro 
zvýšení základní úhrady referenční skupiny č. 87/1 podle něj a z důvodu neopatření podkladů 
pro toto posouzení. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Ústav se ke shora uvedené námitce odvolatele vyjádřil na str. 67 až 68 napadeného 
rozhodnutí. Zde Ústav uvádí, „že bez souhlasu všech zdravotních pojišťoven nelze základní 
úhradu dle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. navýšit, zdravotní pojišťovny jsou 
obligatorním účastníkem úhradových správních řízení a jako takové byly řádně vyrozuměny 
o zahájení předmětného správního řízení včetně náležitého poučení o možnostech podávat 
vyjádření a předkládat důkazy a návrhy. Tato skutečnost byla potvrzena i rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. MZDR7650/2017-2/FAR ze dne 26. 7. 2019. 
K datu vydání rozhodnutí Ústav souhlasy zdravotních pojišťoven neobdržel, proto Ústav 
k navrhovanému navýšení úhrady ve veřejném zájmu léčivé látky galantamin, popř. dalších LL 
posuzovaných ve správním řízení sp. zn. SUKLS174857/2017 nepřistoupil. Ústav nadto uvádí, 
že základní úhrada byla ve správním řízení navýšena ve veřejném zájmu dle ustanovení § 16 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a poté stanovena dle ustanovení § 39c odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.“ 
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Ústav posoudil splnění zákonných podmínek pro zvýšení základní úhrady dle § 16 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. na straně 87 napadeného rozhodnutí, a to nejprve podle odstavce 1, poté 
podle odstavce 2. 
 
K možnosti aplikace § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ústav uvedl následující. „Jelikož 
Ústav neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven se zvýšením úhrady ve veřejném 
zájmu, Ústav základní úhradu podle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
nenavýšil.“ 
 
Odvolací orgán uvádí, že § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. umožňuje Ústavu uplatnit 
správní uvážení a ve veřejném zájmu zvýšit úhradu jen tehdy, jestliže jsou kumulativně 
naplněny všechny tři podmínky uvedeného ustanovení. Podmínky pro zvýšení základní úhrady 
ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jsou přitom následující: 

a) jde o referenční skupinu, ve které jsou přípravky ověřeny užíváním v praxi a jsou 
nezbytné při poskytování zdravotní péče, 
b) jde o referenční skupinu, ve které by přípravky bez zvýšení základní úhrady 
ve veřejném zájmu mohly být nahrazeny pouze přípravky nákladnějšími, a 
c) zvýšení základní úhrady je nezbytné pro setrvání přípravků na trhu. 

 
Postačí, pokud jedna z podmínek splněna není a Ústav již základní úhradu ve veřejném zájmu 
dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemůže zvýšit. Ústav nemá povinnost zvýšit základní 
úhradu ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., ale možnost, a to pokud 
jsou podmínky pro navýšení kumulativně splněny.  
 
Ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. také vyžaduje, aby se zvýšením základní 
úhrady ve veřejném zájmu souhlasily i všechny zdravotní pojišťovny. Pokud zákon ukládá 
správnímu orgánu povinnost opatřit si souhlas třetích osob, je namístě si tento souhlas 
vyžádat, pokud se taková situace ve správním řízení vyskytne. Ústav však nemá v daném 
případě zákonnou povinnost se obligatorně předem dotazovat zdravotních pojišťoven, zda se 
zvýšením základní úhrady souhlasí či nikoli.  
 
Pokud odvolatel tvrdí, že základní úhrada předmětné referenční skupiny měla být ve veřejném 
zájmu zvýšena dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., měl k tomu uvést relevantní tvrzení 
a předložit potřebné důkazy prokazující, že podmínky § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
jsou naplněny, a to zejména souhlasy všech zdravotních pojišťoven. Otázka, jaká by byla 
hypotetická výše základní úhrady zvýšené podle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je bez 
právního významu, není-li pro postup podle tohoto ustanovení splněna minimálně jedna 
podmínka. 
 
Co se týče přednostní aplikace § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., z důvodu 
systematického zařazení ustanovení v právním předpise, tak k tomu ministerstvo uvádí, 
že z vyhlášky č. 376/2011 Sb. nevyplývá, že Ústav má povinnost postupovat ve správním 
řízení přednostně dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb.  
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V § 16 odst. 3 prováděcí vyhlášky je stanoveno, že základní úhradu nelze zvýšit podle § 16 
odst. 1 a 2 současně. Protože v předmětném správním řízení byla základní úhrada zvýšena 
podle odstavce 2 předmětného ustanovení, nebylo tedy možno současně již aplikovat zvýšení 
podle odstavce 1. Navíc pro zvýšení základní úhrady podle § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky 
nebyly splněny podmínky (absence souhlasu všech zdravotních pojišťoven).  
 
Odvolací orgán považuje postup Ústavu souladný se zásadou vyjádřenou v § 2 odst. 4 
správního řádu, tedy že: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným 
zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování 
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ 
 
Odvolací orgán závěrem k této námitce dodává, že Ústav postupoval v souladu s platnými 
právními předpisy, když neaplikoval § 16 odst. 1 prováděcí vyhlášky, přičemž svůj postup 
dostatečně odůvodnil.  
 
Argumentaci odvolatele stran opomenutí navýšení základní úhrady ve veřejném zájmu 
nelze přisvědčit. 
 
 

IV.  
 

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

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0154013 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 56 

0154015 ALZIL 10 MG 10MG TBL FLM 84 

0154028 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 56 

0154030 ALZIL 5 MG 5MG TBL FLM 84 

0142198 DONPETHON 10 MG 10MG TBL FLM 98 

0142187 DONPETHON 5 MG 5MG TBL FLM 98 

0161184 YASNAL ORO TAB 10 MG 10MG POR TBL DIS 4X7 

0161174 YASNAL ORO TAB 5 MG 5MG POR TBL DIS 4X7 

 
 
V průběhu odvolacího řízení zanikla výše a podmínky úhrady ze zákona z důvodu zániku 
registrace u následujících předmětných léčivých přípravků: 
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Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0154564 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 28 

0154568 ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 98 

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

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

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

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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