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Vyvěšeno dne: 10. 1. 2022  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  
 

Praha 10. ledna 2022 
Č. j.: MZDR 47599/2020-2/OLZP 

Zn.: L103/2020 
K sp. zn.: SUKLS109905/2020 

*MZDRX01GVA31* 
MZDRX01GVA31 

R OZ H OD N U T Í  

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

 

▪ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 

▪ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 

▪ RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 

▪ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 

▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 

▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 

▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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▪ Exeltis Czech s.r.o., 
se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 24812340 
 

▪ Adamed Pharma S.A., 
se sídlem Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polská republika, ev. č.: 0000116926, 
zastoupena: IQ-MED a.s., sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5, IČO: 28380061 
 

▪ 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., sídlem Ovocný trh 1096/8, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 63982722 
 

▪ BAYER AG, 
se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB48248, 
zastoupena: BAYER s.r.o., sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 
 

▪ Gedeon Richter Plc., 
se sídlem Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: 110040944, 
zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., sídlem Na Strži 1702/65, 14000 Praha 4, 
IČO: 24723720 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení 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., sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČO: 63982722 (dále jen jako „odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 9. 9. 2020, 
č. j. sukl228030/2020, sp. zn. SUKLS109905/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek 
úhrady ze zdravotního pojištění skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s obsahem léčivé látky dienogest (G03DB08), tj.: 
 

Kód Ústavu: Název: Doplněk názvu: 

0227487 ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL 

0244870 NOMETRUM 2MG TBL FLM 28 

0227382 TUBANIS 2MG TBL FLM 28 

0227383 TUBANIS 2MG TBL FLM 84 

0225731 VISANNE  2MG TBL NOB 28 

0225732 VISANNE  2MG TBL NOB 84 
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0228062 ZAFRILLA 2MG TBL NOB 28 

0228063 ZAFRILLA 2MG TBL NOB 84 

 
(dále jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o :  
 

P o d l e  §  9 0  o d s t .  4  s p r á v n í h o  ř á d u  s e  n a p a d e n é  r o z h o d n u t í  r u š í  
a  ř í z e n í  s e  z a s t a v u j e .  
 

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 20. 5. 2020 Ústav z moci úřední zahájil v rámci hloubkové revize systému úhrad ve smyslu 
§ 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo 
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně výše a podmínek úhrady 
předmětných přípravků (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 9. 9. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
a § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na ustanovení § 16 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) pro skupinu skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dienogest (G03DB08) 
základní úhradu ve výši 9,7907 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. 2-9, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
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Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0227487 ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 274,14 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
3. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý 
přípravek: 
 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0244870 NOMETRUM 2MG TBL FLM 28 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 274,14 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
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P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0227378 DIENOGEST ADAMED 2MG TBL FLM 28 

 
4. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0227382 TUBANIS 2MG TBL FLM 28 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 274,14 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
5. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0227383 TUBANIS 2MG TBL FLM 84 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 



 

 

Str. 6 z 10 

 

 
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 822,42 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
6. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0225731 VISANNE  2MG TBL NOB 28 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 274,14 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
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0145646 VISANNE 2 MG TABLETY 2MG TBL NOB 28 

 
7. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0225732 VISANNE  2MG TBL NOB 84 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 822,42 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0145647 VISANNE 2 MG TABLETY 2MG TBL NOB 84 

 
8. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0228062 ZAFRILLA 2MG TBL NOB 28 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
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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 274,14 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
9. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0228063 ZAFRILLA 2MG TBL NOB 84 

  
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) 
 
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 822,42 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 § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění 
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce.“ 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 29. 9. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1, 4 a 5 a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí 
navrácení věci Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 4 a 5 
držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků v těchto výrocích uvedených 
(přípravky TUBANIS). 
 
 

III. 
 

Dne 1. 1. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a další související zákony (dále 
jen „zákon č. 371/2021 Sb.“).  
 
Čl. II zákona č. 371/2021 Sb., přechodná ustanovení, v bodě 1. stanoví, že „Ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona se zastavují hloubkové revize systému maximálních cen nebo úhrad 
vedené podle § 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném od 1. prosince 2011 do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v těchto řízeních nedošlo k vydání rozhodnutí Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
To neplatí pro rozhodnutí vrácená odvolacím orgánem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
k novému projednání věci a pro první hloubkové revize systému maximálních cen nebo úhrad 
prováděné v referenční skupině. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují správní 
řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne 30. listopadu 2011, 
která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena“. 
 
Jelikož předmětné správní řízení je hloubkovou revizí systému úhrad vedenou podle § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb., nedošlo v něm dosud k vydání pravomocného rozhodnutí Ústavu, ani 
nedošlo k vydání rozhodnutí o odvolání, kterým by ministerstvo napadené rozhodnutí zrušilo 
a vrátilo Ústavu k novému projednání, přičemž nejde o první hloubkovou revizi systému úhrad 
v referenční skupině, byly naplněny podmínky k zastavení předmětného správního řízení 
stanovené přechodnými ustanoveními zákona č. 371/2021 Sb. 
 
Podle § 90 odst. 4 správního řádu platí, že jestliže správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, 
která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.  

 
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 nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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