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Č. j.: MZDR 41861/2020-2/OLZP 

Zn.: L95/2020 
K sp. zn.: SUKLS103443/2020 

*MZDRX01GRC0I* 
MZDRX01GRC0I 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, 
jehož účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Astellas Pharma s.r.o., 
se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26432765 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Astellas Pharma s.r.o., se sídlem Rohanské 
nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26432765 (dále jen „odvolatel“), 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 20. 8. 2020, 
č. j. sukl209185/2020, sp. zn. SUKLS103443/2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek 
úhrady skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem fixní kombinace 
léčivých látek tamsulosin/solifenacin (ATC kód G04CA53), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0197787 URIZIA 6MG/0,4MG TBL RET 100 

0197782 URIZIA 6MG/0,4MG TBL RET 30 

 
(dále jen „předmětné přípravky“, „předmětný přípravek“ či „přípravek URIZIA“) 
 

t a k t o: 
 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí  se potvrzuje.  

O d ů v o d n ě n í :  

I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
 
Dne 10. 5. 2020 zahájil Ústav z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ 
nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše a podmínek 
úhrady předmětných léčivých přípravků, vedené pod sp. zn. SUKLS103443/2020 (dále jen 
„předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 20. 8. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek:  
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Kód SÚKL  Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0197787 URIZIA 6MG/0,4MG TBL RET 100 
 
do žádné referenční skupiny 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) a dle ustanovení § 39b odst. 12 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 1 022,64 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 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: Fixní kombinace tamsulosin/solifenacin je hrazena pro léčbu středně těžkých až těžkých 
jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených 
s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií 
antagonisty alfa-1 adrenergních receptorů.  
 
2.  
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek:  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0197782 URIZIA 6MG/0,4MG TBL RET 30 
 
do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 306,79 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného 
léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto:  
 
P: Fixní kombinace tamsulosin/solifenacin je hrazena pro léčbu středně těžkých až těžkých 
jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených 
s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií 
antagonisty alfa-1 adrenergních receptorů.“ 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 27. 8. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí prostřednictvím 
institutu autoremedury dle § 87 správního řádu, in eventum zrušení napadeného rozhodnutí 
a navrácení věci Ústavu k novému projednání odvolacím orgánem. Odvolatel je držitelem 
rozhodnutí o registraci předmětných přípravků. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, s nimiž se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
Odvolatel namítá nezákonnost a nesprávnost napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel úvodem svého odvolání připomíná, že dne 12. 8. 2020 učinil vyjádření k finální 
hodnotící zprávě Ústavu vydané dne 29. 7. 2020 (dále také „FHZ“ či jen „zpráva“). Odvolatel 
ve vyjádření rozporoval postup Ústavu při stanovení úhrady za jednotku lékové formy 
předmětných přípravků. Odvolatel popisuje, že Ústav v rámci FHZ vypočítal úhradu tak, 
že vzal zvlášť v úvahu základní úhradu každé komponenty přípravku (látek tamsulosin 
a solifenacin), načež tyto hodnoty sečetl. Přitom Ústav vycházel z výší úhrad stanovených 
v řízeních vedených pod sp. zn. SUKLS31854/2020 (pro látku tamsulosin) 
a sp. zn. SUKLS7605/2020 (pro látku solifenacin), přibližuje odvolatel. Rozhodnutí vydaná 
v těchto dvou řízeních proto odvolatel považuje za podklad pro výpočet úhrady předmětného 
přípravku v předmětném správním řízení. 
 
Odvolatel v průběhu předmětného správního řízení v prvním stupni poukazoval na okolnost, 
že obě výše zmiňovaná řízení (o monokomponentách) nadále probíhají a rozhodnutí v nich 
vydaná nejsou konečná – vůči oběma rozhodnutím byla podána odvolání, o kterých 
ministerstvo dosud nerozhodlo. Odvolatel upozorňuje, že ačkoli jsou obě rozhodnutí nadána 
předběžnou vykonatelností, v závislosti na posouzení ministerstva může dojít k jejich změně, 
či dokonce zrušení. Za takového stavu, odvolatel soudí, není možné rozhodnutí použít jako 
základ pro závazné stanovení úhrady předmětných přípravků. V případě změny či zrušení 
kteréhokoli ze zmiňovaných rozhodnutí by se stanovená úhrada předmětných přípravků 
neopírala o žádný platný podklad, a naopak by mohla vykazovat rozpor s případnými novými 
či změněnými rozhodnutími o úhradách jednotlivých komponent, dodává odvolatel. 
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Odvolatel poukazuje na pasáž napadeného rozhodnutí, ve které se Ústav vypořádává 
se souvisejícím vyjádřením odvolatele následovně: 
 
„Skutečnost, že daná rozhodnutí byla napadena odvoláními a jsou tedy předběžně 
vykonatelná, neznamená, že v současné době nelze z těchto rozhodnutí jako podkladů 
pro předmětné správní řízení vycházet. Jak uvedl sám odvolací orgán ve svém rozhodnutí 
č. j. MZDR22978/2017-2/FAR, sp. zn. FAR: L23/2017 ze dne 19. 9. 2017, předběžná 
vykonatelnost rozhodnutí znamená, že dané rozhodnutí je účinné (přestože bylo podáno 
odvolání), tj. vyvolává právní účinky vůči adresátům, ke kterým směřuje. Tímto (platným) 
správním aktem – byť jde o předběžně vykonatelné rozhodnutí – je Ústav vázán 
(ad ustanovení §57 odst. 3 správního řádu). V okamžiku zveřejnění dat obsažených 
v rozhodnutích v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 
účely dle ustanovení § 39n odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 39h odst. 3 a 4 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění je tak Ústav povinen z těchto údajů vycházet a s námitkou 
účastníka Astellas se tak nelze ztotožnit.“ 
 
Odvolatel úsudek Ústavu nesdílí, dodávaje, že obecná závaznost rozhodnutí je spojena 
až s jeho právní mocí, jak je uvedeno v § 73 odst. 2 správního řádu, podle něhož je 
pro všechny správní orgány závazné pravomocné rozhodnutí. Odvolatel je přesvědčen, 
že tento závěr dopadá rovněž na předmětné správní řízení, v němž je úhrada jednotlivých 
komponent, pohledem odvolatele nesprávně, použita pro stanovení úhrady předmětných 
přípravků. 
 
Nad rámec výše uvedeného odvolatel namítá, že se Ústav nedostatečně vypořádal 
s námitkami České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně (dále také jen „urologická společnost“ či „ČUS“), založenými do spisové dokumentace 
dne 13. 8. 2020. 
 
Odvolatel přibližuje, že urologická společnost ve svém stanovisku vyjádřila nesouhlas 
se zrušením preskripčního omezení. Obsah stanoviska odvolatel parafrázuje ve svém 
odvolání následovně: 
 
„Fixní kombinace je podávána až v případě neúspěchu monoterapie po důkladném 
urologickém vyšetření a zvážení možného přínosu přidání antimuskarinika do léčebné 
kombinace. U pacientů s benigní hyperplazií prostaty, kde není správná indikace, může 
přípravek vést k zásadnímu zhoršení klinického stavu. Od zhoršení symptomů, vzniku 
a rozvoje chronické renální insuficience, močové infekce a další až k močové retenci s nutností 
zavedení permanentního katétru, někdy si vynutí i chirurgické řešení. Pacienti s takto 
nasazenou léčbou jsou intenzivněji sledováni urology, aby časně zjištěné případné zhoršování 
obtíží vedlo k urychlené úpravě medikace. ČUS dále odkazuje na hodnotící zprávu vydanou 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS7605/2020 (referenční skupina č. 45/2 - močová 
spasmolytika, retardované formy, p. o. a transdermální aplikace) kde je uvedeno, že náležité 
vyšetření specialistou je nutno zachovat a na zahájení preskripce nebude mít (zrušení 
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preskripčního omezení) žádný dopad. Již ze samotného textu hodnotící zprávy je dle ČUS 
zřejmé, že i regulační agentura si je vědoma možného dopadu na kvalitu péče o nemocné. 
V případě kombinovaných přípravků s méně predikovatelnou odpovědí může být dopad 
zásadní. Řádně provedené urologické vyšetření, včetně opakované uroflowmerie 
a ultrasonografie, nelze nahradit vyšetřením jiným specialistou ani dotazníky v ordinacích 
praktických lékařů.“  
 
Odvolatel v návaznosti na uvedené poukazuje na vypořádání stanoviska urologické 
společnosti Ústavem: 
 
„K tomu Ústav uvádí, že respektuje odborné stanovisko ČUS, nicméně v reálné klinické praxi 
mohou existovat situace, jako je např. místní či časová nedostupnost specialisty a nutnost 
zahájit léčbu, kdy je třeba, aby léčbu mohl nasadit i lékař jiné odbornosti tak, aby byla zajištěna 
základní zdravotní péče pro pacienty. Ústav neshledal z hlediska účinnosti či bezpečnosti 
léčby důvody pro stanovení preskripčního omezení dle ustanovení § 33 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. Ústav dále dodává, že uvedené léčivé přípravky mají stanovené indikační 
omezení (úhrada při neadekvátní odpovědi na léčbu monoterapií antagonisty alfa-1 
adrenergních receptorů), které zajišťuje jejich preskripci v medicínsky odůvodněných 
případech. Ústav doplňuje, že zrušení preskripčního omezení neznamená, že není nadále 
nutné postupovat při léčbě lege artis a řídit se doporučenými postupy, což platí pro lékaře 
jakékoliv specializace. V doporučených diagnostických a terapeutických postupech 
pro všeobecné praktické lékaře (2) je diagnostika vybraných urologických onemocnění (včetně 
poruch močení či symptomů spojených s benigní hyperplazií prostaty) v primární péči 
popsána, stejně jako doplňující vyšetření od specialistů, resp. rozšířená diagnostika; tento 
postup se zrušením preskripčního omezení nemění. Ústav doplňuje, že v hloubkových revizích 
solifenacinu (referenční skupina č. 45/2, sp. zn. SUKLS7605/2020) a tamsulosinu (referenční 
skupina č. 46/1, sp. zn. SUKLS31854/2020) Ústav již vydal rozhodnutí, ve kterých zrušil 
monokomponentním přípravkům s obsahem solifenacinu, resp. tamsulosinu preskripční 
omezení; tato rozhodnutí jsou (předběžně) vykonatelná od 1. 8.2020, tzn. již nyní mohou lékaři 
jakékoliv specializace tyto přípravky předepisovat k úhradě zdravotní pojišťovnou. 
V probíhajícím řízení, kdy Ústav ruší preskripční omezení také pro fixní kombinaci 
tamsulosin/solifenacin, tak postupuje konzistentně s předchozími rozhodnutími vztahujícími se 
k léčivým přípravkům určeným pro léčbu benigní hyperplazie prostaty.“ 
 
Odvolatel v souvislosti s uvedeným zdůrazňuje, že je Ústav povinen své závěry, v souladu 
s § 68 odst. 3 správního řádu, vždy řádně odůvodňovat, tím spíše se zřetelem ke skutečnosti, 
že vyjádření odborné společnosti je stěžejním podkladem pro rozhodnutí v řízeních o cenách 
a úhradách léčivých přípravků, jak bylo několikráte potvrzeno a zdůrazněno i rozhodovací 
praxí správních orgánů.  
 
Odvolatel soudí, že odůvodnění rozhodnutí – jehož znění je v příkrém rozporu s vyjádřením 
urologické společnosti – pouhým odkazem na nepravomocná rozhodnutí o komponentách 
předmětných přípravků nelze shledat řádným a dostatečným. Proces stanovení úhrad je 
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individuální a nelze jej nahradit pouhým odkazem na tato předchozí rozhodnutí, která jsou 
nadto v příslušných částech napadena odvoláními, míní odvolatel. 
 
Odvolací orgán k námitce odvolatele uvádí následující. 
 
Jak uvedl Ústav např. na straně 7 napadeného rozhodnutí, předmětné přípravky obsahují fixní 
kombinaci léčivých látek tamsulosin a solifenacin, přičemž obě tyto látky jsou samostatně 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Ústav v souladu s § 39b odst. 12 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. stanovil předmětným přípravkům úhradu vycházeje ze součtu 
základních úhrad jejich jednotlivých monokomponent. V tomto duchu Ústav vyšel ze základní 
úhrady léčivé látky tamsulosin stanovené rozhodnutím Ústavu ze dne 29. 5. 2020, 
č. j. sukl134222/2020, sp. zn. SUKLS31854/2020, a základní úhrady léčivé látky solifenacin 
stanovené rozhodnutím Ústavu z téhož dne, č. j. sukl134210/2020, sp. zn. SUKLS7605/2020. 
Obě tato rozhodnutí Ústavu byla ke dni vydání napadeného rozhodnutí předběžně 
vykonatelná. 
 
Napadeným rozhodnutím došlo mj. ke změně podmínek úhrady předmětných přípravků. 
Původně měly předmětné přípravky podmínky úhrady stanoveny v následujícím znění 
(viz např. rozhodnutí Ústavu ze dne 16. 9. 2019, č. j. sukl245548/2019, 
sp. zn. SUKLS15662/2019, založené do spisové dokumentace předmětného správního řízení 
dne 24. 4. 2020 pod č. j. sukl103449/2020, anebo seznam cen a úhrad platný ke dni vydání 
napadeného rozhodnutí, dostupný na internetových stránkách Ústavu pod odkazem 
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-8-2020): 
 
„E/URN  
P: Fixní kombinace tamsulosin/solifenacin je hrazena pro léčbu středně těžkých až těžkých 
jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených 
s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií 
antagonisty alfa-1 adrenergních receptorů.“ 
 
Nově byly předmětným přípravkům stanoveny podmínky úhrady v následující podobě: 
 
„P: Fixní kombinace tamsulosin/solifenacin je hrazena pro léčbu středně těžkých až těžkých 
jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených 
s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií 
antagonisty alfa-1 adrenergních receptorů.“ 
 
Z uvedeného je zřejmé, že podmínky úhrady předmětných přípravků nedoznaly žádných změn 
co do indikačního omezení, došlo však ke zrušení jejich preskripčního omezení E/URN. Tato 
změna podmínek úhrady předmětných přípravků má přitom svůj původ ve výše zmíněných 
rozhodnutích Ústavu vydaných v hloubkových revizích úhrad zahrnujících přípravky s léčivými 
látkami tamsulosin (sp. zn. SUKLS31854/2020) a solifenacin (sp. zn. SUKLS7605/2020), 
v nichž Ústav obdobně přistoupil ke zrušení jejich odpovídajících preskripčních omezení 
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(přípravky s obsahem tamsulosinu měly původně stanoveno preskripční omezení ve znění 
E/URN, přípravky s obsahem solifenacinu ve znění L/GYN, URN). 
 
Co se týče námitky odvolatele, že podkladová správní rozhodnutí vydaná v řízeních 
sp. zn. SUKLS31854/2020 a sp. zn. SUKLS7605/2020 k okamžiku rozhodování Ústavu dosud 
nenabyla právní moci, tudíž pro Ústav nebyla závazná a Ústav z nich neměl vycházet, odvolací 
orgán uvádí následující. 
 
Dle § 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo 
zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše 
a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí 
v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním 
nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně“. Rozhodnutí Ústavu 
vydaná v hloubkové či zkrácené revizi jsou tudíž, v souladu s uvedeným, předběžně 
vykonatelná. 
 
Dle § 39h odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. „Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, 
rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, 
jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku nebo rozhodnutí 
v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, 
je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo 
právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího 
seznamu podle § 39n odst. 1“. Z uvedeného plyne, že nástup předběžné vykonatelnosti je 
určen tím, zda by rozhodnutí nabylo právní moci v první nebo ve druhé polovině kalendářního 
měsíce, pokud by nedošlo k podání odvolání. Den, od kterého počíná běžet předběžná 
vykonatelnost rozhodnutí, je den vydání příslušného seznamu o cenách a úhradách. Podle 
§ 39n odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav vydává k prvnímu dni 
kalendářního měsíce seznam, který zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam 
obsahuje (…) základní úhrady referenčních skupin“. To znamená, že rozhodnutí v hloubkové 
a zkrácené revizi nabývají předběžné vykonatelnosti vždy první den v kalendářním měsíci 
následujícím po svém vydání, eventuálně v kalendářním měsíci bezprostředně na takový 
měsíc navazujícím. 
 
Předběžná vykonatelnost rozhodnutí nese v obecné rovině ten význam, že účinky rozhodnutí 
nastoupí i v případě, že je proti rozhodnutí podán řádný opravný prostředek. Je-li tedy proti 
předběžně vykonatelnému rozhodnutí podáno odvolání, vstoupí takové rozhodnutí v účinnost 
dříve, než nabude právní moci. Právní moci v takovém případě rozhodnutí správního orgánu 
prvního stupně nabývá nejdříve rozhodnutím druhostupňového orgánu o odvolání. 
 
Právní mocí rozhodnutí je zásadně míněna jeho nezměnitelnost, resp. nemožnost zasahovat 
do jeho obsahu na základě řádného opravného prostředku (srov. např. HENDRYCH, D. a kol.: 
Správní právo, obecná část. 7. vydání, C. H. Beck., 2009, str. 233). Dle § 73 správního řádu 
platí, že v právní moci je rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat 
odvolání, nestanoví-li správní řád jinak. Odvolací orgán v duchu uvedeného poznamenává, 
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že právní moc se zásadně pojí především s otázkou konečnosti rozhodnutí, resp. nemožnosti 
jeho změny prostřednictvím řádného opravného prostředku, nikoliv k platnosti a účinnosti 
rozhodnutí. 
 
Na rozdíl od právní moci, vykonatelnost rozhodnutí souvisí s uskutečnitelností rozhodnutí, 
resp. se schopností rozhodnutí vyvolat účinky v něm předvídané. Vykonatelnost obnáší 
možnost vykonat nebo vykonávat práva a povinnosti, které z rozhodnutí vyplývají, a to buď 
dobrovolně ze strany účastníků řízení, nebo nuceně, na základě donucení ze strany orgánu 
veřejné moci (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, 
č. j. 4 Ads 176/2011 – 129; či VEDRAL, J., Správní řád komentář II. vydání, Praha: Bova 
Polygon, 2012, str. 438). 
 
Odvolací orgán v souladu s výše uvedeným shrnuje, že smyslem předběžně vykonatelného 
rozhodnutí, v souladu s § 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., je možnost jeho reálného 
působení ve vnějším světě dříve, než dojde k nabytí jeho právní moci. Odvolací orgán 
se neztotožňuje s názorem odvolatele, že by měl Ústav zohledňovat toliko rozhodnutí 
pravomocná, a že k rozhodnutím předběžně vykonatelným by naopak neměl v rámci správních 
řízení přihlížet. Pokud by předběžně vykonatelná rozhodnutí neměla vliv na ostatní správní 
řízení vedená u Ústavu, postrádal by institut předběžné vykonatelnosti zakotvený v § 39h 
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. smysl. Vycházel-li tedy Ústav k okamžiku vydání napadeného 
rozhodnutí z dat zveřejněných v tehdy platném a účinném seznamu cen a úhrad léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (reflektujícím platné a účinné výše a podmínky 
úhrady, srov. § 39n ve spojení s § 39h odst. 3 a 4 zákona č. 48/1997 Sb.), nelze postupu 
Ústavu z pohledu odvolacího orgánu ničeho vytknout. Zvolený přístup zároveň plně odpovídá 
ustálené rozhodovací praxi správních orgánů. 
 
Odvolací orgán pak v návaznosti na uvedené přiměřeně odkazuje též na § 57 odst. 3 
správního řádu, stanovícího, že „Rozhodnutím příslušného orgánu o předběžné otázce, které 
je pravomocné, popřípadě předběžně vykonatelné, je správní orgán vázán“. Jsou-li 
podkladová rozhodnutí o předběžných otázkách dle citovaného ustanovení pro správní orgán 
závazná již k okamžiku své předběžné vykonatelnosti, odvolací orgán nespatřuje důvod 
k pochybnostem o správnosti závěru, že také předběžně vykonatelná podkladová rozhodnutí 
vydaná v řízeních sp. zn. SUKLS31854/2020 a SUKLS7605/2020, jimiž byly stanoveny výše 
a podmínky úhrady jednotlivých komponent předmětných přípravků, mají být pro Ústav 
v předmětném správním řízení závazná. Na tom pak ničeho nemění ani odvolatelem 
odkazované obecné pravidlo § 73 odst. 2 správního řádu postulující závaznost pravomocných 
rozhodnutí. 
 
Konečně ministerstvo v neposlední řadě dodává, že o odvoláních proti rozhodnutím vydaným 
v řízeních sp. zn. SUKLS31854/2020 a SUKLS7605/2020 již odvolací orgán ke dni vydání 
tohoto rozhodnutí ministerstva rozhodl (rozhodnutími ministerstva ze dne 21. 12. 2021, 
č. j. MZDR 26233/2020-2/OLZP, zn. L63/2020, a ze dne 8. 12. 2021, č. j. MZDR 30110/2020-
2/OLZP, zn. L71/2020), a to tak, že tato rozhodnutí Ústavu potvrdil a odvolání vůči nim zamítl. 
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Pro podrobné vylíčení důvodů, proč odvolací orgán daná rozhodnutí Ústavu potvrdil a zamítl 
vůči nim odvolání, odvolací orgán na svá výše zmíněná rozhodnutí odkazuje. 
 
Co se samotného stanovení výše a podmínek úhrady v napadeném rozhodnutí týče, podle 
§ 39b odst. 12 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Výše úhrady léčivých přípravků 
složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena, 
se stanoví součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně 
hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7“. Způsob výpočtu úhrady 
předmětných přípravků Ústav podrobně popsal na straně 10 a násl. napadeného rozhodnutí, 
včetně okolností, proč nebyla úhrada stanovena na základě některého ze zbývajících písmen 
§ 39b odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolatel ve vztahu k samotné kalkulaci výše úhrad 
předmětných přípravků v zásadě ničeho nenamítá a ani odvolací orgán v tomto bodě 
neshledal žádných pochybení. 
 
Pokud jde o zrušení preskripčního omezení předmětných přípravků, odvolací orgán uvádí, 
že jelikož již dříve (rozhodnutími z řízení sp. zn. SUKLS31854/2020 
a sp. zn. SUKLS7605/2020) došlo ke zrušení preskripčních omezení odpovídajících 
monokomponentních přípravků, nic nebránilo ani zrušení preskripčního omezení předmětných 
složených přípravků v předmětném správním řízení. Zrušení preskripčního omezení nepovede 
k nárůstu počtu léčených pacientů, jelikož tito již nyní mohou být léčeni odpovídající volnou 
kombinací monokomponentních přípravků. Stejně tak, bylo-li preskripční omezení 
u odpovídajících monokomponentních přípravků již dříve zrušeno, odvolací orgán nespatřuje 
žádné odborné důvody, jež by odůvodňovaly ponechání preskripčního omezení specificky 
u složených přípravků. 
 
Pokud jde o námitku odvolatele stran nedostatečného vypořádání Ústavu s vyjádřeními 
odborných společností, odvolací orgán předně poznamenává, že obsah těchto vyjádření 
odborných společností – jakož i jejich vypořádání Ústavem – přesně odpovídá vyjádřením 
těchto odborných společností učiněným v řízeních o monokomponentních přípravcích 
sp. zn. SUKLS31854/2020 a sp. zn. SUKLS7605/2020. Těchto řízení se přitom odvolatel 
rovněž účastnil. Pro podrobné vypořádání vyjádření odborných společností zde tedy odvolací 
orgán odkáže na vypořádání uvedená v rozhodnutích Ústavu a ministerstva v případech 
řešených v řízeních sp. zn. SUKLS31854/2020 a sp. zn. SUKLS7605/2020. 
 
Jeví-li se odvolateli odkaz na předchozí rozhodnutí správních orgánů za daných okolností 
nedostatečným či z nějakého důvodu nepatřičným, odvolací orgán tento úsudek odvolatele 
nesdílí. Předchozí rozhodnutí správních orgánů (v době vydání napadeného rozhodnutí 
předběžně vykonatelná) jsou pro správní orgány závazná, přičemž v konkrétním případě 
z povahy věci obsah těchto předchozích rozhodnutí nevyhnutelně předurčuje výsledek 
předmětného správního řízení, potažmo obsah napadeného rozhodnutí. Situace předmětných 
složených přípravků v kontextu § 39c odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. v podstatě kopíruje 
situaci odpovídajících monokomponentních přípravků. Jak bylo uvedeno výše, Ústav 
postupoval správně, pakliže při tvorbě napadeného rozhodnutí vycházel ze stavu založeného 
svými dříve vydanými, předběžně vykonatelnými rozhodnutími, jež se již ke dni vydání 
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napadeného rozhodnutí promítala do platného a účinného seznamu cen a úhrad léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 
 
Ohledně úvahy odvolatele, že rozhodnutí Ústavu v řízeních sp. zn. SUKLS31854/2020 
a sp. zn. SUKLS7605/2020 mohla být po vydání napadeného rozhodnutí ministerstvem 
zrušena, odvolací orgán uvádí, že pokud by odvolací orgán skutečně shledal, že podkladová 
předběžně vykonatelná rozhodnutí Ústavu byla nesprávná či rozporná s právními předpisy, 
a jako taková tato rozhodnutí Ústavu zrušil, nevyhnutelně by muselo být zrušeno i napadené 
rozhodnutí v nyní projednávaném případě. K tomu zde však nedošlo. Uvedené nemění ničeho 
na závěru, že měl Ústav v předmětném správním řízení postupovat vycházeje ze skutkového 
a právního stavu založeného svými předběžně vykonatelnými rozhodnutími (nehledě 
na okolnost, že tato předběžně vykonatelná rozhodnutí mohla být ministerstvem v odvolacím 
řízení posléze zrušena), což také reálně učinil. 
 
V neposlední řadě pak ani není pravdou, že by Ústav odůvodňoval skutečnost, že dospěl 
k závěru odlišnému od vyjádření odborných společností, výhradně s odkazem 
na předcházející řízení o monokomponentách. Odvolací orgán k tomu poznamenává, 
že Ústav se s názory odborných společností v rámci předmětného správního řízení vypořádal 
mj. na straně 6 a násl. napadeného rozhodnutí. Odvolacímu orgánu se uvedené vypořádání 
Ústavu jeví dostatečně přesvědčivým a vzhledem k charakteru předmětného správního řízení 
(v podstatě toliko „přenášejícím“ výše a podmínky úhrady z předchozích řízení 
o monokomponentních přípravcích na předmětné složené přípravky) co do rozsahu 
přiměřeným. Odvolatel v rámci odvolání v zásadě pouze „zrekapituloval“ vyjádření odborných 
společností a reakci Ústavu, aniž by specifikoval, v čem konkrétně spatřuje nesprávnost 
či nedostatečnost vypořádání ze strany Ústavu. Samotnou okolnost odvolatelova věcného 
nesouhlasu se závěry Ústavu nelze shledávat nedostatkem odůvodnění napadeného 
rozhodnutí. 
 
Úplným závěrem odvolací orgán v souvislosti s úvahami odvolatele ohledně aplikace institutu 
autoremedury poznamenává, že § 87 správního řádu umožňuje správnímu orgánu prvního 
stupně zrušení či změnu jeho vlastního rozhodnutí toliko tehdy, pokud by tím správní orgán 
plně vyhověl odvolání a zároveň by tím nemohla být způsobena újma žádnému z účastníků, 
ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Jelikož změna či zrušení napadeného 
rozhodnutí by mohla působit újmu ostatním účastníkům řízení, kteří s tím nevyslovili souhlas, 
nemohl Ústav k autoremeduře v předmětném správním řízení přistoupit. 
 
Se zřetelem k výše uvedenému shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou. 
 
 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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