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R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 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 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Merck spol. s r.o., 
se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 18626971 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Merck spol. s r.o., se sídlem Na Hřebenech II 
1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 18626971 (dále jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 13. 11. 2020, 
č. j. sukl287679/2020, sp. zn. SUKLS98270/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o změně výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých 
přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0237417 SAIZEN 5,83MG/ML INJ SOL ZVL 5X1,03ML 

0237442 SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 5X1,5ML 

0237443 SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 5X2,5ML 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

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 17. 4. 2020 obdržel Ústav žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětných léčivých 
přípravků (dále též jen „žádost“), podanou účastníky řízení Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 
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 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všemi společně zastoupenými Ing. Marcelou Malinovou, bytem Polní 331, 
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Hostouň (dále společně též jen „Svaz zdravotních pojišťoven“ či „žadatel“). Tím bylo zahájeno 
správní řízení vedené pod sp. zn. SUKLS98270/2020 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení, vedeném dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném 
znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) 
dne 13. 11. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„1.  
zařazuje léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0237417 SAIZEN 5,83MG/ML INJ SOL ZVL 5X1,03ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky somatropin (ATC kód H01AC01) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění tak, že nově činí 11310,42 Kč    
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 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.‘) mu nemění podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění, které zůstávají stanoveny takto: 
 
L/J5 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0156189 SAIZEN    5,83MG/ML INJ SOL 5X1,03ML 
 
2.  
zařazuje léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0237442 SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 5X1,5ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky somatropin (ATC kód H01AC01) 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění tak, že nově činí 22620,84 Kč    
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mu nemění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
L/J5 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0156195 SAIZEN    8MG/ML INJ SOL 5X1,5ML 
 
3.  
zařazuje léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0237443 SAIZEN 8MG/ML INJ SOL ZVL 5X2,5ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky somatropin (ATC kód H01AC01) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku mění úhradu ze zdravotního 
pojištění tak, že nově činí 37701,41 Kč    
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 33 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. mu nemění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
L/J5 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0156193 SAIZEN    8MG/ML INJ SOL 5X2,5ML“ 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 3. 12. 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 rozhodnutí a navrácení věci Ústavu 
k novému projednání. 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. 
 
1) Odvolatel namítá procesní pochybení Ústavu během předmětného správního řízení. 
 
Odvolatel popisuje průběh úvodní fáze předmětného správního řízení: 
 
- dne 17. 4. 2020 obdržel Ústav žádost Svazu zdravotních pojišťoven o změnu výše 
a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění předmětných přípravků; 
 
- dne 20. 4. 2020 vydal Ústav vyrozumění účastníků řízení o zahájeném správním řízení. 
Současně Ústav účastníky informoval o lhůtě 15 dnů pro vyjádření; 
 
- dne 27. 4 .2020 Ústav obdržel žádost odvolatele o prodloužení lhůty pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů, stanovené v souladu s § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., 
a to o 15 dnů; 
 
- dne 30. 4. 2020 vydal Ústav dokument označený jako „vyrozumění“ (dále jen „vyrozumění“), 
jímž Ústav odvolateli sdělil, že s ohledem na § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. žádosti 
odvolatele o prodloužení lhůty nevyhovuje. Vyrozumění bylo odvolateli doručeno 
dne 5. 5. 2020. 
 
Ústav měl k zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty uvést, že žádost není důvodná, a dále 
obecně poznamenat, že „zvážil možnost prodloužení s negativním závěrem, neboť lhůtu, která 
byla účastníkům řízení poskytnuta pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů 
dle ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, považuje Ústav 
za dostatečnou. Ústav uvádí, že při své činnosti je vázán zásadou ochrany legitimního 
očekávání a je mu z jeho úřední činnosti známo, že účastníci řízení v jiných správních řízeních 
jsou schopni zajistit svá podání ve lhůtě 10 dní od doručení sdělení a tato lhůta nečiní v praxi 
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žádné problémy. Jelikož je Ústav povinen při rozhodování skutkově shodných nebo 
podobných případů postupovat tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly, má Ústav za to, 
že účastník tak měl pro učinění návrhu na dokazování nebo provedení jiných návrhů dostatek 
času“. 
 
Odvolatel podal proti vyrozumění odvolání (dále též jen „odvolání proti vyrozumění“). Ústav 
odvolání proti vyrozumění nepředal na ministerstvo, nýbrž jej vypořádal sám, a to pouhým 
sdělením. 
 
V napadeném rozhodnutí k tomu Ústav uvedl následující: 
 
„Ústav uvádí, že podle ustanovení § 76 odst. 1 správního řádu rozhoduje správní orgán formou 
usnesení pouze v případech stanovených zákonem. Taktéž samotné ustanovení § 39g odst. 5 
zákona o veřejném zdravotním pojištění přesně popisuje situaci, za které Ústav vydá 
usnesení. Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu lze podat odvolání jen proti 
rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak.  
 
Komentářová literatura uvádí k ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu následující: ‚Jako 
nepřípustné odvolání lze hodnotit jen podání směřující proti takovému úkonu správního 
orgánu, který je rozhodnutím. Pokud by se účastník řízení nebo jiná dotčená osoba ‚odvolali‘ 
proti jinému úkonu správního orgánu, např. oproti zahájení řízení nebo proti sdělení o vyřízení 
podnětu k přezkumnému řízení či obecně k řízení z moci úřední, správní orgán žádné 
rozhodnutí o zamítnutí nepřípustného odvolání vydávat nebude, ale na takové podání by měl 
reagovat pouhým sdělením.‘ (Vedral, J.: Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: Ivana 
Hexnerová – Bova Polygon, 2012, s. 796).  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že vyrozumění o neprodloužení lhůty je úkonem správního 
orgánu, který není rozhodnutím, a proto předmětné podání účastníka Merck spol. s r.o. 
označené jako odvolání nelze vyřídit rozhodnutím o zamítnutí odvolání pro nepřípustnost 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu, neboť o nepřípustné odvolání ve smyslu 
tohoto ustanovení se nejedná. Jelikož proti vyrozumění není možno podat odvolání, nemá 
odvolání proti vyrozumění právní účinky odvolání, ale jde materiálně podle svého obsahu spíše 
například o vyjádření. Podání účastníka Merck spol. s r.o. označené jako ‚odvolání‘, které 
ve skutečnosti odvoláním směřujícím proti rozhodnutí být nemůže, pak nezahájilo žádné 
odvolací řízení dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu a nemůže tak zakládat povinnost 
Ústavu jako správního orgánu prvního stupně předat takové podání jako odvolání spolu 
se spisem a svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu. Podání bylo tedy založeno 
do spisu a bude s ním nakládáno podle obsahu bez ohledu na jeho označení.  
 
Ústav tedy shrnuje, že předmětné podání nemá právní účinky odvolání ve smyslu ustanovení 
§ 81 odst. 1 správního řádu a je na místě jej vyřídit sdělením.“ 
 
Odvolatel se s předestřeným vypořádáním neztotožňuje, jsa přesvědčen, že se Ústav 
námitkami odvolatele konkrétním způsobem nezabýval a pro jejich vyhodnocení použil pouze 
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obecné postuláty. Odvolatel v odvolání proti vyrozumění podrobně odůvodnil, proč je 
vyrozumění rozhodnutím v materiálním smyslu, a proč je tedy proti němu možné podat 
odvolání. Na tento argument Ústav podle odvolatele nereagoval a nikterak neobjasnil, z jakého 
důvodu nepovažuje vyrozumění za rozhodnutí v materiálním pojetí. Postup Ústavu 
se odvolateli jeví nepřezkoumatelným. Navíc je odvolatel toho názoru, že řada informací, 
jež Ústav uvedl, je mimoběžných a na daný případ se nevztahuje. Odvolateli není zřejmé, 
na základě jakých konkrétních skutečností mu má být „zřejmé, že vyrozumění o neprodloužení 
lhůty je úkonem správního orgánu, který není rozhodnutím…“. 
 
Odvolatel dále namítá, že Ústav svůj postup opírá výhradně o ustanovení správního řádu, 
ačkoli proces prodloužení lhůty je upraven § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Odvolatel soudí, že aplikace správního řádu je v takovém případě vyloučena, neboť 
ta nastupuje pouze tehdy, není-li daná otázka upravena zákonem o veřejném zdravotním 
pojištění. 
 
Odvolatel cituje § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.:  
 
„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.“ (zvýraznění 
dle odvolatele). 
 
Odvolatel upozorňuje, že § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. výslovně uvádí, že usnesením 
lze lhůtu prodloužit, a naopak výslovně neuvádí, jakým způsobem má být postupováno, pakliže 
Ústav lhůtu neprodlouží. Odvolatel je toho názoru, že absentuje-li v zákoně právní forma 
neprodloužení lhůty, je namístě postupovat podle nejbližšího ustanovení téhož zákona, 
tj. per analogiam legis uplatnit § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. a rozhodnout 
o neprodloužení lhůty rovněž usnesením. Aplikaci správního řádu má odvolatel v případě 
existence obdobné úpravy v zákoně o veřejném zdravotním pojištění za vyloučenou. 
 
Odvolatel na základě uvedeného usuzuje, že Ústav pochybil, když jako formu zamítnutí 
žádosti nezvolil usnesení, nýbrž pouhé vyrozumění. V této souvislosti odvolatel odkazuje 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005 – 107, podle 
něhož „potřeba soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější 
právě tam, kde správní orgán nepostupuje předem stanoveným a předvídatelným 
způsobem podle příslušného procesního předpisu“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel v duchu uvedeného namítá, že Ústav aplikoval chybnou normu, k aplikaci zákona 
o veřejném zdravotním pojištění se vůbec nevyjádřil, a jeho správní úvaha je proto 
nepřezkoumatelná. 
 
Podle odvolatele pak při posouzení skutečného obsahu vyrozumění nelze než dospět 
k závěru, že se jedná o rozhodnutí, neboť je rozhodnutím o právech a povinnostech účastníka. 
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Odvolatel zastává názor, že Ústav skrze vyrozumění neumožnil odvolateli řádně využít jeho 
práva vyjádřit se k zahájení řízení, vznést návrhy a navrhnout důkazy. 
 
Dotčení práv autoritativním úkonem dovozuje odvolatel zejména z následující formulace 
vyrozumění: 
 
„Jelikož účastník nedoložil žádné relevantní skutečnosti, které by odůvodňovali [sic] nutnost 
prodloužení lhůty, Ústav tímto vyrozumívá účastníka řízení Merck spol. s r.o., že vzhledem 
k výše uvedenému jeho žádosti o prodloužení lhůty nevyhovuje.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel trvá na závěru, že Ústav vyrozuměním rozhodl o odvolatelových procesních 
právech. Pohledem odvolatele vydal Ústav jednostranný úkon správního orgánu spočívající 
v zamítnutí žádosti, který se vztahoval k předmětnému správnímu řízení a k žádosti 
o prodloužení lhůty pro vyjádření se k zahájení řízení na žádost účastníka. Podle odvolatele 
se Ústav svým postupem závazně a autoritativně dotkl právní sféry odvolatele, neboť odvolatel 
nemohl uplatnit část svých procesních práv. Odvolatel opětovně zdůrazňuje, že vzhledem 
k tomu, že Ústav neumožňuje po vydání sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
uplatnit nové návrhy či předložení nových důkazů (v tomto směru odvolatel odkazuje 
na rozhodnutí sp. zn. SUKLS112462/2014), byla odvolateli odepřena práva, jež mu náleží 
s ohledem na princip koncentrace řízení právě jen ve fázi po zahájení řízení a jež s uplynutím 
lhůty po zahájení řízení ztrácí.  
 
Odvolatel je přesvědčen, že vyrozumění je rozhodnutím v materiálním pojetí, byť formálně jako 
rozhodnutí, resp. usnesení, nebylo označeno. Z ustálené judikatury Ústavního soudu lze 
dle odvolatele rozeznat příklon k materiálnímu pojetí právního státu. 
 
V kontextu uvedeného odvolatel cituje z nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, 
sp. zn. I. ÚS 1849/08: 
 
„Příklon k materiálnímu pojetí právního státu znamená, že orgány veřejné moci jsou povinny 
se pohybovat nejen z hlediska formálního v hranicích svých pravomocí a kompetencí 
stanovených ústavním pořádkem a zákony, ale že výkon těchto pravomocí musí být také 
po obsahové (materiální) stránce v souladu s určitými základními principy, většinou 
vyjádřenými v ustanoveních ústavního pořádku, která garantují základní práva a vytvářejí 
hodnotovou bázi ústavního pořádku.  
 
V podmínkách materiálního státu nemůže být výkon veřejné moci bezobsažný ani bezúčelný; 
jinými slovy, z ústavního hlediska nelze aprobovat a tolerovat výkon veřejné moci, která je 
prostým uplatněním formálně předvídaného oprávnění orgánu veřejné moci bez toho, že by 
byl vysledovatelný zákonem předvídaný a racionální účel, k němuž konkrétní výkon svěřené 
pravomoci směřuje. Pouze v tomto materiálním smyslu je třeba interpretovat též čl. 2 odst. 2 
Listiny, podle něhož lze státní moc uplatňovat v případech a mezích stanovených zákonem 
a způsobem, který stanoví zákon. Zvolený způsob výkonu veřejné moci, který s sebou nese 
zásah do základních práv osob, musí též vždy obstát z hlediska principu proporcionality. Ten je 
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derivátem principu právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka 
a občana.“ 
 
Materiální příklon se v náhledu Ústavního soudu projevuje i při posuzování správních aktů 
orgánů veřejné moci, líčí odvolatel. Ústavní soud vychází z premisy, že správní akty je nutné 
posuzovat dle jejich obsahu, nikoli formy. Není proto podstatné, jak jsou správní akty orgánů 
veřejné moci označeny. Pakliže zakládají práva a povinnosti, nezbývá než posoudit je jako 
rozhodnutí, byť by fakticky jako rozhodnutí nebyly označeny, přemítá odvolatel. Z nálezu 
Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 233/02, odvolatel cituje: 
 
„(…) Ústavní soud vycházel z toho, že pojem ‚rozhodnutí‘ je označením technickým a že je 
třeba k němu vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu, a nikoliv formy. Není rozhodující, 
jak správní orgán svůj akt označil nebo zda případně věc vyřídil toliko neformálním přípisem 
(či formálně nedokonalým rozhodnutím, např. bez odůvodnění či poučení o opravném 
prostředku) v domnění, že není jeho povinností vydat rozhodnutí v určité procesní formě.“ 
 
Obdobný názor pak odvolatel nachází též v judikatuře Nejvyššího správního soudu – 
z rozsudku ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005-107, cituje, že rozhodnutí je nutno 
„(...) chápat v materiálním smyslu jako jakýkoliv individuální právní akt vydaný orgánem 
veřejné moci z pozice jeho vrchnostenského postavení. Námitky, že rozhodnutí nemělo 
příslušnou formu a nebylo vydáno v žádném řízení, je nutno odmítnout již proto, že potřeba 
soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější právě tam, 
kde správní orgán nepostupuje předem stanoveným a předvídatelným způsobem podle 
příslušného procesního předpisu“. 
 
Krom uvedeného odvolatel též namítal, že zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty bylo zcela 
neodůvodněné, nepřezkoumatelné a nedůvodné. Ústav dle odvolatele uvedl zcela obecnou 
textaci, bez uvedení konkrétních důvodů, pro něž nebylo možno konkrétní žádosti 
v individuálním případě vyhovět. Odvolatel ve zvoleném postupu Ústavu spatřuje rozpor s § 2 
odst. 4 správního řádu. 
 
Tomuto rozporu dle odvolatele nasvědčuje tvrzení Ústavu, že lhůta je dostačující v jiných 
řízeních. V očích odvolatele Ústav neposoudil konkrétní případ a konkrétní důvody, pro něž 
odvolatel požadoval prodloužení lhůty. Z napadeného rozhodnutí pohledem odvolatele není 
patrno, z čeho Ústav usuzoval, že uváděné důvody nejsou relevantní pro prodloužení lhůty, 
což bylo i důvodem, proč odvolatel namítal nepřezkoumatelnost vyrozumění. 
 
Odvolatel žádal o prodloužení lhůty o dalších 15 dnů, s ohledem na okolnosti daného případu, 
jež spočívaly zejména ve skutečnostech, že žádost byla podána dne 17. 4. 2020, vyrozumění 
o jejím podání bylo vydáno až 3 dny poté (20. 4. 2020), vyrozumění bylo účastníkům doručeno 
až 25. 4. 2020, lhůta pro vyjádření spadala na dobu jednoho státního svátku (1. 5. 2020) 
a na období od 17. 4. 2020 do 4. 5. 2020 připadá dalších 6 dnů pracovního volna (víkendy), 
tzn. v celkovém souhrnu 7 dní pracovního volna.  V neposlední řadě, odvolatel dodává, 
spadala lhůta do doby nouzového stavu, kdy byl omezen pohyb osob, byla zvýšená nemocnost 
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v důsledku onemocnění COVID-19 a byla nařízena karanténní opatření, která se vztahovala 
i na osoby oprávněné k zastupování. 
 
Odvolatel kalkuluje, že na vypracování vyjádření od okamžiku doručení vyrozumění o zahájení 
řízení zbývaly odvolateli 4 pracovní dny. Odvolatel namítal, že lhůta 4 pracovních dnů je zcela 
nedostatečná pro zpracování vyjádření k zahájení řízení, včetně opatření důkazů. Přitom 
Ústav v pozdějších fázích řízení nové důkazní prostředky nepřipouští. 
 
V neposlední řadě odvolatel žádost o prodloužení lhůty opíral o situaci vyvolanou pandemií 
a karanténními opatřeními. Uváděl, že výkon pracovních povinností zaměstnanců a smluvních 
partnerů participujících na přípravě vyjádření ke správním řízením o cenách a úhradách je 
omezen, čímž je odvolatel limitován co do možnosti uplatňovat svá procesní i hmotná práva. 
Po předpokládaném ukončení nouzového stavu pak následoval pouhý jeden pracovní den 
lhůty pro podání vyjádření. 
 
Z výše uvedených důvodů má odvolatel za to, že Ústav pochybil a poškodil procesní práva 
odvolatele, jemuž v souladu se zásadou koncentrace řízení nebylo umožněno uplatnit návrhy 
a předložit důkazy. 
 
Odvolatel dále poznamenává, že jelikož Ústav nepostoupil odvolání proti vyrozumění 
odvolacímu orgánu, odvolatel zaslal vyrozumění též přímo ministerstvu. Odvolatel má za to, 
že Ústav procesně pochybil, když nevyčkal na rozhodnutí ministerstva v procesní otázce. 
Postup Ústavu, jenž vydal meritorní rozhodnutí, aniž by ministerstvo posoudilo otázku 
nezákonnosti krácení odvolatelových práv na předkládání návrhů a nových důkazů, vnímá 
odvolatel jako zcela bezprecedentní a v rozporu s právem na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod). Postup Ústavu se odvolateli jeví nejen nezákonným, nýbrž 
i protiústavním. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Jak popisuje sám odvolatel v odvolání, předmětné správní řízení bylo zahájeno 
dne 17. 4. 2020 na základě žádosti Svazu zdravotních pojišťoven. V souladu s § 39g odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
ve lhůtě 15 dní ode dne zahájení řízení. Tuto lhůtu byl Ústav dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění oprávněn prodloužit. 
 
Ústav dne 27. 4. 2020 obdržel žádost odvolatele o prodloužení lhůty. Ústav žádosti nevyhověl, 
o čemž vydal dne 30. 4. 2020 vyrozumění. Proti vyrozumění brojil odvolatel podáním 
označeným jako „Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty 
ve správním řízení o změnu výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých 
přípravků SAIZEN“ (jinde jako „odvolání proti vyrozumění“). Odvolání proti vyrozumění zaslal 
odvolatel postupně Ústavu i ministerstvu. 
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Odvolací orgán k tomu uvádí, že podle § 81 odst. 1 správního řádu platí, že „Účastník může 
proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak“. Pojem rozhodnutí je v kontextu 
citovaného ustanovení nutno chápat v materiálním slova smyslu, na což s odkazem 
na judikaturu Ústavního soudu ostatně upozornil i samotný odvolatel. Zároveň však platí, 
že proti úkonům správních orgánů, jež rozhodnutími naopak nejsou, odvolání nelze podat – 
takové „odvolání“ proti jinému úkonu nelze vůbec považovat za odvolání 
(srov. např. VEDRAL, J.: Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: Ivana Hexnerová – Bova 
Polygon, 2012, s. 796: „Jako nepřípustné odvolání lze hodnotit jen podání směřující proti 
takovému úkonu správního orgánu, který je rozhodnutím. Pokud by se účastník řízení nebo 
jiná dotčená osoba ‚odvolali‘ proti jinému úkonu správního orgánu, např. oproti zahájení řízení 
nebo proti sdělení o vyřízení podnětu k přezkumnému řízení či obecně k řízení z moci úřední, 
správní orgán žádné rozhodnutí o zamítnutí nepřípustného odvolání vydávat nebude, ale 
na takové podání by měl reagovat pouhým sdělením.“). 
 
Odvolatel v rámci odvolání uvažuje, že pokud § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. umožňuje 
Ústavu prodloužit lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů usnesením, potom by 
měl Ústav analogicky rozhodnout usnesením též o neprodloužení lhůty. S touto úvahou 
se však odvolací orgán neztotožňuje. 
 
Jak zmínil Ústav v napadeném rozhodnutí, správní orgány dle § 76 odst. 1 správního řádu 
rozhodují formou usnesení pouze v případech stanovených zákonem. Ministerstvo se ve své 
ustálené rozhodovací praxi mnohokrát vyslovilo v tom směru, že v případě, že Ústav obdrží 
žádost o prodloužení lhůty a této žádosti nevyhoví, zákon Ústavu neumožňuje, aby rozhodl 
usnesením (k tomuto závěru ministerstvo dospělo již např. v rozhodnutích ze dne 12. 7. 2013, 
sp. zn. MZDR 41002/2012, zn. L244/2012, ze dne 9. 7. 2013, č. j. MZDR16901/2013-2/FAR, 
zn. L83/2013, či ze dne 25. 7. 2017, č. j. MZDR 46658/2015-2/FAR, zn. L67/2015). 
 
Odborná literatura se pak k formě nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty ve vztahu 
ke správnímu řádu vyjadřuje následovně: „Zákon výslovně nestanoví, jak má správní orgán 
postupovat v případě, kdy žádosti účastníka řízení o prodloužení lhůty nevyhoví. (…)  Zákon 
stanoví formu usnesení pouze pro prodloužení lhůty a podle § 76 odst. 1 lze usnesení vydat 
jen tehdy, pokud tak zákon stanoví. Správní orgán proto patrně v takovém případě účastníkovi 
pouze sdělí, z jakých důvodů jeho žádosti o prodloužení lhůty nevyhověl.“ 
(VEDRAL, J.: Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: Ivana Hexnerová – Bova Polygon, 
2012, s. 444). 
 
Jakkoli lze odvolateli přisvědčit v poznámce, že se v nyní projednávaném případě nejedná 
striktně vzato o lhůtu stanovenou správním řádem, odvolací orgán je toho názoru, že pokud 
se komentářová literatura ke správnímu řádu kloní k závěru, že v případě nevyhovění žádosti 
o prodloužení lhůty dle správního řádu postačí neformální sdělení důvodů, proč správní orgán 
žádosti nevyhověl (třebaže se o vyhovění žádosti rozhoduje usnesením), pak ve zcela 
obdobném duchu postačí o nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty vyrozumět žadatele taktéž 
v případě žádosti o prodloužení lhůty dle zákona o veřejném zdravotním pojištění 
(kde se o vyhovění žádosti rozhoduje rovněž ve formě usnesení). Jak bylo popsáno, oba 
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předpisy předpokládají vyhovění žádosti o prodloužení lhůty ve formě usnesení, zatímco 
o formě nevyhovění žádosti mlčí. V tomto světle odvolací orgán neshledává žádný racionální 
důvod, proč by mělo být ke lhůtám dle zákona o veřejném zdravotním pojištění přistupováno 
rozdílně, resp. proč by obecné poznatky právní doktríny o lhůtách dle správního řádu neměly 
mít své uplatnění i ve vztahu ke lhůtám dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 
Konečně lze dodat, že se závěrem, že lze žádosti o prodloužení lhůty (dle správního řádu) 
nevyhovět neformálním přípisem, pak není v rozporu ani judikatura – např. v rozsudku 
Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 8. 2020, č. j. 30A 260/2018 – 37, se píše: 
 
„Podle názoru soudu správní orgán může nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty žadateli 
intimovat buď formou neformálního přípisu (zastává-li názor, že správní orgán rozhoduje 
usnesením jen v případech zákonem výslovně stanovených), anebo formou usnesení (dojde-
li k názoru, že musí-li mít vyhovění žádosti formu usnesení, pak není důvod, aby nevyhovění 
žádosti mělo formu nižší). 
 
(…) 
 
Ač Magistrát města Plzně spojil dva úkony (neprodloužení lhůty a zastavení řízení) v jeden, 
žalobkyně nebyla nijak zkrácena na právu být zpravena o důvodech nevyhovění žádosti 
a na právu nechat důvody nevyhovění žádosti přezkoumat (v rámci odvolání proti usnesení 
o zastavení řízení).“ 
 
Soud zde tedy uvažuje, že se lze nejspíše argumentačně dobrat závěru o správnosti vydání 
usnesení, primárně lze však stejně tak dospět k závěru, že je nevyhovění žádosti namístě 
oznámit formou neformálního přípisu. 
 
Týž soud v rozsudku ze dne 14. 7. 2020, č. j. 57 A 15/2019 – 49, konstatoval následující: 
 
„Důvodné není ani tvrzení, že prvoinstanční orgán pochybil, když nerozhodl o žádosti žalobce 
o prodloužení lhůty k doložení dokladů usnesením. Podle názoru soudu forma, kterou správní 
orgán zvolil při oznámení neprodloužení lhůty, nemá z hlediska dotčení práv žalobce žádný 
význam. Podstatné je, že prvoinstanční orgán žalobci v přípisu ze dne 8. 1. 2018 sdělil důvody, 
na základě kterých danou lhůtu neprodloužil, a zároveň že žalobce měl v rámci 
prvoinstančního řízení dostatečný časový prostor pro předložení požadovaných dokladů.“ 
 
Odvolací orgán je ve světle uvedeného přesvědčen, že Ústav nepochybil, pakliže odvolatele 
zpravil o nevyhovění jeho žádosti o prodloužení lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů pouze formou vyrozumění – judikatura i doktrína takový postup připouštějí. Samo 
vyrozumění nelze napadnout odvoláním – Ústav dal odvolateli tímto úkonem pouze 
na srozuměnou, že neshledal důvody pro prodloužení lhůty. Z pohledu odvolacího orgánu 
se nejednalo o rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu (tj. o autoritativní úkon 
vrchnostenského charakteru, jímž by správní orgán v určité věci zakládal, měnil nebo rušil 
práva či povinnosti určité osoby, anebo kterým by bylo prohlášeno, že daná osoba práva 
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či povinnosti má, nebo nemá). O tom dle názoru odvolacího orgánu svědčí koneckonců právě 
i fakt, že odborná literatura, jakož i soudy možnost vyrozumění o zamítnutí žádosti formou 
pouhého sdělení nevylučují. Pakliže by bylo na zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty striktně 
nutno nahlížet jako na rozhodnutí, doktrína by jistě vyřízení žádosti formou neformálního 
přípisu nepřipouštěla. 
 
Pokud jde o samotnou otázku odvolání proti non-rozhodnutí, přiměřeně lze odkázat 
např. na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, č. j. 4 As 105/2021 – 22, 
kde mj. stojí, že „Proti sdělení správního orgánu podle části čtvrté nelze podat odvolání, neboť 
správní řád výslovně uvádí v § 81 odst. 1, že odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí“. 
 
Odvolací orgán má ve shodě s výše uvedeným za to, že Ústav odvolání proti vyrozumění 
správně posoudil jako „pouhé“ vyjádření – bez odvolacích účinků –, o čemž odvolatele dne 
22. 5. 2020 sdělením č. j. sukl127152/2020 řádně vyrozuměl. Po vyhodnocení obsahu podání 
odvolatele Ústav pokračoval ve vedení předmětného správního řízení. Odvolací orgán v tomto 
postupu Ústavu neshledává žádné vady. Právo odvolatele na spravedlivý proces zde 
pohledem odvolacího orgánu dotčeno nebylo – přezkum případných vad procesního 
charakteru, jež by mohly mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, byl odvolateli umožněn 
napadením samotného meritorního rozhodnutí (srov. § 89 odst. 2 správního řádu).  
 
Uvedené tedy jinak řečeno znamená, že ačkoli odvolateli nesvědčilo právo napadnout 
vyrozumění odvoláním, pochopitelně to nemá ten význam, že by se odvolatel nemohl proti 
potenciálním vadám v postupu Ústavu při vedení předmětného správního řízení vůbec bránit. 
Vůči závěru o neprodloužení lhůty – potažmo důvodům, jež Ústav k tomuto závěru vedly – měl 
odvolatel možnost brojit v rámci odvolání proti napadenému rozhodnutí, což také ostatně 
reálně učinil. 
 
Odvolací orgán se v návaznosti na uvedené bude dále zabývat posouzením samotného 
závěru Ústavu o nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty. 
 
Odvolací orgán v této souvislosti nejprve znovu připomíná, že předmětné správní řízení je 
řízením zahájeným na žádost Svazu zdravotních pojišťoven (žádost byla založena do spisu 
předmětného správního řízení dne 17. 4. 2020 pod č. j. sukl98270/2020). Svaz zdravotních 
pojišťoven žádal Ústav o změnu výše a podmínek úhrady předmětných přípravků tak, 
aby nově stanovená úhrada odpovídala základní úhradě stanovené v rámci hloubkové revize 
úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem 
léčivé látky somatropin (H01AC01), vedené pod sp. zn. SUKLS134922/2015, v níž nabylo 
rozhodnutí č. j. sukl77653/2017 dne 2. 9. 2019 právní moci. 
 
Odvolací orgán se zřetelem k uvedenému podotýká, že předmět správního řízení zahájeného 
na žádost je z podstaty věci vymezen obsahem a rozsahem žádosti. V řízení zahájeném 
na žádost v zásadě nelze rozhodovat meritorně o ničem, oč nebylo v žádosti žádáno – 
předmět řízení je zcela v dispozici žadatele (blíže k tomu viz též vypořádání námitky č. 3). 
Z toho plyne, že i právo odvolatele k navrhování důkazů a činění jiných návrhů je nutno nazírat 
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v kontextu předmětu daného řízení, v tomto případě v kontextu obsahu žádosti, jíž bylo 
předmětné správní řízení zahájeno.  
 
Podstatou předmětného správního řízení zde byla pouze úprava výše a podmínek úhrady 
předmětných přípravků dle žádosti tak, aby korespondovala s odpovídající základní úhradou 
stanovenou v hloubkové revizi sp. zn. SUKLS134922/2015. Takto vymezeným předmětem 
řízení byly z podstaty věci nutně omezeny též návrhy ostatních účastníků řízení. Odvolací 
orgán i s ohledem na takto vytyčený obsah předmětného správního řízení bez dalšího nenabyl 
dojmu, že by se zde jednalo o případ, kdy by se jevilo opodstatněným prodlužovat lhůtu 
pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů nad rámec standardní lhůty poskytované 
zákonem. Seznal-li Ústav v mezích svého správního uvážení, že lhůta pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů v délce stanovené zákonem postačí, odvolací orgán ani s přihlédnutím 
ke skutečnostem uváděným v podáních odvolatele nenalezl žádných legitimních důvodů, 
pro něž by zde nyní s úvahou Ústavu nesouhlasil a kvůli nimž by pokládal za nezbytné správní 
uvážení Ústavu ohledně otázky prodloužení lhůty v rámci odvolacího řízení nahrazovat. 
 
Odvolatel svoji žádost o prodloužení lhůty opřel in concreto o tři skutečnosti: 
 

1. Předmětné správní řízení bylo zahájeno doručením žádosti Svazu zdravotních 
pojišťoven Ústavu dne 17. 4. 2020, vyrozumění o zahájení předmětného správního 
řízení však Ústav vydal až dne 20. 4. 2020, přičemž toto vyrozumění bylo odvolateli 
doručeno až dne 25. 4. 2020. 
 

2. Ode dne doručení vyrozumění o zahájení předmětného správního řízení do konce lhůty 
zbývaly vzhledem k víkendům a státním svátkům čtyři pracovní dny. 
 

3. Doba, v níž mělo být vyjádření zpracováno, připadala na dobu nouzového stavu, 
což se promítlo též do výkonu pracovních povinností zaměstnatnců odvolatele 
a smluvních partnerů. 
  

K prvé skutečnosti odvolací orgán připomíná, že Ústavu byla žádost, jíž bylo předmětné 
správní řízení zahájeno, doručena v pátek 17. 4. 2020 v odpoledních hodinách. Informoval-li 
Ústav účastníky o zahájení předmětného správního řízení v pondělí 20. 4. 2020, jednalo se 
dle názoru odvolacího orgánu o postup bez jakéhokoli zbytečného odkladu. Jelikož přitom 
zákon počátek běhu lhůty explicitně váže k okamžiku zahájení správního řízení, nelze ničeho 
namítat, začal-li Ústav lhůtu počítat již ode dne 17. 4. 2020. Pouhou existenci víkendů, 
potažmo připadnutí víkendu na některou z částí lhůty, odvolací orgán nepokládá za specifické 
okolnosti případu, pro něž by bylo nutné zákonem stanovenou a Ústavem konzistentně 
aplikovanou lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů prodlužovat. 

Ve shodě s uvedeným pak ani druhá odvolatelem uváděná skutečnost pohledem odvolacího 
orgánu nepředstavuje důvod pro prodloužení lhůty. Lze připomenout, že dle § 40 odst. 1 
písm. c) správního řádu platí, že „Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, 
připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští 
pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin“. Odvolací orgán je přesvědčen, 
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že pokud je okolnost střídání víkendů a státních svátků zohledněna skrze citované ustanovení 
již samotným zákonodárcem, je potom bez dalších důvodů nadbytečné reflektovat vždy 
víkendy a státní svátky např. dalším prodlužováním lhůt. Jinými slovy, vyjádřil-li normotvůrce 
svoji vůli stran zohledňování dnů pracovního volna v průběhu lhůt skrze § 40 odst. 1 písm. c) 
správního řádu, pak je již uplatňováním citovaného ustanovení této otázce v očích odvolacího 
orgánu učiněno zadost, a to přesně dle intencí zákonodárce. Jak bylo předestřeno výše, 
samotnou existenci státních svátků a víkendů odvolací orgán zpravidla nepovažuje za okolnost 
konkrétního případu, jež by odůvodňovala jiný než standardní postup při vedení správního 
řízení. 
 
Pokud jde o třetí skutečnost, ani z tohoto tvrzení odvolatele nelze očima odvolacího orgánu 
seznat žádné konkrétní okolnosti, které by svědčily o nezbytnosti prodloužení lhůty nebo které 
by prodloužení lhůty objektivně odůvodňovaly. Odvolatel ve všech třech bodech v podstatě 
popisuje faktory, které mu potenciálně ztěžovaly včasné zpracování vyjádření, resp. které mu 
„krátily“ čas efektivně využitelný pro vypracování jeho stanoviska. Odvolací orgán však není 
přesvědčen, že by se zde odvolatele tyto okolnosti zásadním způsobem dotkly, a to zejména 
s přihlédnutím k povaze předmětného správního řízení (v němž Ústav rozhodoval o žádosti 
Svazu zdravotních pojišťoven). Odvolatel nikterak blíže neobjektivizuje, jaké konkrétní úkony, 
jež by byly s to ovlivnit posouzení žádosti Svazu zdravotních pojišťoven Ústavem, nebyl 
s ohledem na délku lhůty schopen zavčasu učinit. Lze též dodat, že odvolatel zcela rezignoval 
na doložení libovolných konkrétních skutečnosti spjatých s epidemickou situací, které 
odvolateli skutečně znemožňovaly vyjádření včas zpracovat. 
 
Jak bylo nastíněno výše, prodloužení lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů je 
věcí správního uvážení Ústavu (srov. větu prvou § 39g odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
za středníkem: „tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit“). Odvolací orgán neshledává 
vady v postupu Ústavu, pakliže ten nepřistoupil k prodloužení lhůty pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů, když odvolatel nedoložil žádné relevantní skutečnosti, jež by 
in concreto svědčily o nezbytnosti prodloužení lhůty, ačkoli tato lhůta v zákonem stanovené 
délce účastníkům v obdobných situacích běžně postačuje. 
 
Vytýká-li odvolatel Ústavu přílišnou obecnost v odůvodnění nevyhovění žádosti o prodloužení 
lhůty, odvolací orgán v zásadě souhlasí s východiskem Ústavu, že je to především právě 
odvolatel, kdo by měl sám přesvědčivě odůvodnit svoji žádost, domáhá-li se po Ústavu 
postupu rozdílného od postupu v jiných srovnatelných případech. Předmětné správní řízení 
bylo řízením, v němž Ústav rozhodoval o veskrze triviální žádosti Svazu zdravotních 
pojišťoven o změně úhrady v souladu se základní úhradou stanovenou v proběhnuvši 
hloubkové revizi. Odvolatel přitom ani v obecné rovině nikterak nenastínil, jaké skutečnosti 
a podklady měl v úmyslu shromáždit a zpracovat, jež by byly z hlediska této konkrétní 
navrhované změny úhrady relevantní. Odvolací orgán je proto i vzhledem k okolnostem 
daného případu toho názoru, že Ústav v souvislosti se zamítnutím žádosti odvolatele 
nevybočil z kritérií a mezí správního uvážení a nedopustil se podstatných vad, pro něž by bylo 
nutné napadené rozhodnutí nyní v odvolacím řízení rušit. 
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Závěrem lze doplnit, že pokud by se Ústav v průběhu předmětného správního řízení před 
vydáním napadeného rozhodnutí (i po uplynutí lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů) seznámil s nějakou zásadní skutečností, která by objektivně svědčila proti možnosti 
změny výše a podmínek úhrady předmětných přípravků tak, jak ji navrhl Svaz zdravotních 
pojišťoven, potom by Ústav k takové skutečnosti musel přihlédnout (i kdyby se o této 
skutečnosti dozvěděl v důsledku iniciativy odvolatele). Ústav obecně při vydávání rozhodnutí 
vychází ze skutkového a právního stavu panujícího k okamžiku vydání rozhodnutí a je povinen 
z úřední povinnosti přihlížet v zásadě ke všem skutečnostem relevantním z hlediska 
náležitého zjištění skutkového stavu a ochrany veřejného zájmu. Nelze se proto ztotožnit 
s úsudkem, že by Ústav kategoricky nemohl přihlížet k vyjádřením účastníků činěným mimo 
běh lhůty pro navrhování důkazů. 
 
Vzhledem k uvedenému shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou. 
 
2) Odvolatel brojí proti postupu Ústavu při posuzování dostupnosti. 
 
Odvolatel popisuje, že úhrada předmětných přípravků byla stanovena dle § 39c odst. 7 a 8 
zákona č. 48/1997 Sb. podle základní úhrady fixované v rámci hloubkové revize systému 
úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
somatropin (hloubková revize vedena Ústavem pod sp. zn. SUKLS134922/2015). 
 
Odvolatel namítá, že nebyl účastníkem správního řízení SUKLS134922/2015 (figuroval zde 
pouze v pozici zmocněnce), a neměl tudíž příležitost vznést své námitky proti stanovení 
základní úhrady, na jejímž základě Ústav nyní v předmětném správním řízení stanovil úhradu 
za balení. Odvolatel je přitom přesvědčen, že základní úhrada referenční skupiny byla 
stanovena v nesprávné výši, neboť u léčivého přípravku OMNITROPE 10 MG/1,5 ML 
10MG/1,5ML INJ SOL 1X1,5ML IV (kód Ústavu 0194389; dále též jen „OMNITROPE“) nebyl 
prokázán alespoň 3% podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, obsahujících tutéž léčivou látku. Odvolatel takto soudí, protože 3% objem 
nebyl zjištěn na úrovni lékáren, tj. při prodeji konečnému spotřebiteli, nýbrž pouze na úrovni 
distribučního řetězce. 
 
K námitce měl Ústav uvést následující: 
 
„Ústav uvádí, že lékárny poskytují Ústavu hlášení o vydaných léčivých přípravcích podle 
ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, a to v rozsahu dle pokynu Ústavu LEK-
13. Smyslem těchto hlášení je poskytnutí relevantních dat o humánních léčivých přípravcích 
v celém distribučním řetězci, protože data o spotřebě léčiv získávaná z hlášení 
distributorů léčivých přípravků neposkytují dostatek informací o léčivých přípravcích na trhu, 
a nevyhovují tak požadavkům na operativní rozhodování Ústavu v otázkách farmakovigilance 
a hodnocení rizik spojených s užíváním léčivých přípravků. Současně vytváří systém hlášení 
o vydaných léčivých přípravcích nezbytnou datovou základnu pro sledování a hodnocení 
vývoje spotřeby léčivých přípravků, které lze vydávat bez lékařského předpisu s omezením. 
Povinnosti hlášení podléhají veškeré léčivé přípravky vydané při poskytování ambulantní péče 
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na lékařský předpis a léčivé přípravky vydané bez lékařského předpisu s omezením. Hlášení 
však nepodléhají léčivé přípravky vydané na žádanky zdravotnických zařízení a léčivé 
přípravky vydávané bez předpisu. Cílem hlášení o vydaných léčivých přípravcích je tedy 
získání informací pro účely farmakovigilance a hodnocení rizik léčivých přípravků, nikoli pro 
účely posouzení dostupnosti léčivých přípravků. Jelikož léčivé přípravky vydávané na žádanky 
zdravotnických zařízení tvoří nepřehlédnutelný podíl na celkovém objemu vydaných léčivých 
přípravků a Ústav nedisponuje žádnými údaji o výdeji těchto léčivých přípravků a současně 
Ústav nedisponuje daty o vydaných léčivých přípravcích ze všech lékáren, není možné data 
poskytovaná lékárnami o vydaných léčivých přípravcích použít pro účely zjištění a posouzení 
dostupnosti léčivých přípravků ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, jak navrhuje účastník řízení.“ 
 
Odvolatel je toho názoru, že argumentace Ústavu je zavádějící. Podle Ústavu nelze 
disponovat daty o výdeji v lékárnách, neboť do nich nejsou zahrnuty výdeje na žádanku – 
Ústav z toho důvodu předpokládá určitou chybovost takových dat. Touto potenciální 
chybovostí odůvodňuje Ústav postup, při němž nevyužívá data z hlášení lékáren. Na druhé 
straně však Ústav vychází z hlášení distributorů, které je rovněž jednoznačně zatíženo 
chybovostí, neboť zahrnuje hlášení o dodávkách, které nejsou dodávány konečnému 
spotřebiteli, nýbrž článku distribučního řetězce, a leží následně naskladněné a neprodané 
např. v lékárnách či zdravotnických zařízeních. Odvolatel Ústavu vytýká, že neodůvodnil, proč 
je v případě výdeje z lékáren koncovému spotřebiteli chybovost neakceptovatelná, zatímco 
v případě dodávek na stupni distribučního řetězce akceptovatelná není. V tomto světle má 
odvolatel za to, že vyjádření Ústavu je nepřezkoumatelné a postup zjišťování dostupnosti 
dle DIS-13 chybný. 
 
Odvolatel usuzuje, že jelikož bylo řízení, na jehož základě Ústav stanovil úhradu předmětnému 
přípravku, stiženo vadou působící nezákonnost rozhodnutí, je chybně vypočtena i výše úhrady 
předmětného přípravku. 
 
Odvolatel připisuje klíčový význam řádnému posouzení dostupnosti, skrze něž je zajištěno 
naplnění čl. 31 Listiny základních svobod (dále jen „Listina“) ve smyslu nálezu Ústavního 
soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn.  Pl. ÚS 43/17, v němž Ústavní soud k § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. uvedl: 
 
„Právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného 
zdravotního pojištění se vztahuje i na léčivé přípravky, které jsou nezbytné k dosažení léčivého 
účinku. Stát je povinen vybudovat systém veřejného pojištění tak, aby byl zajištěn rovný přístup 
i k uvedeným léčivým přípravkům. S tím souvisí nejen jejich bezplatnost, ale i faktická 
dostupnost z hlediska zajištění množství potřebného pro zdravotní péči o nositele základního 
práva zaručeného v čl. 31 větě druhé Listiny. V daném směru lze z podstaty a smyslu 
základního práva zaručeného v čl. 31 větě druhé Listiny dovodit ústavní požadavek na to, 
aby reguluje-li prováděcí zákon proces výběru léčivých přípravků, které mají být bezplatné 
na základě zdravotního pojištění, nebyly jako bezplatné určeny ty, u nichž je v době tohoto 
určení odůvodněný předpoklad, že v České republice pro občany nebudou dostupné v rozsahu 
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nezbytném z medicínského hlediska. Dále lze dovodit požadavek na to, aby systém úpravy 
zdravotní péče umožňoval adekvátně reagovat na situace, kdy se určitý léčivý přípravek, který 
byl na základě prováděcího zákona zařazen do okruhu bezplatné zdravotní péče, stal 
v průběhu času nedostupným v České republice, narušuje-li takový stav poskytnutí zdravotní 
péče v rozsahu předpokládaném v čl. 31 větě druhé Listiny bezplatně na základě veřejného 
zdravotního pojištění. Ústavní požadavek na prováděcí zákon pro takové případy je zakotvení 
mechanismu, který umožní v přiměřeném čase výběr jiného léčivého přípravku poskytovaného 
bezplatně na základě veřejného zdravotního pojištění či jiný způsob zajišťující poskytnutí 
zdravotní péče potřebné k dosažení žádoucího léčebného účinku bezplatně na základě 
veřejného zdravotního pojištění. 
 
(…) 
 
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 (zvýraznění doplněno).  
 
Při určení léčivého přípravku, který je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen, má tudíž 
z ústavního hlediska nezanedbatelný význam jeho dostupnost. Jelikož je dostupnost stav 
faktický, který se navíc může v průběhu času měnit, projevuje se problematika dostupnosti 
plně hrazeného léčivého pokračování 1 Ads 199/2019 – 129 přípravku ve dvou rovinách. 
Zaprvé v procesu směřujícím 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). Zadruhé se daná 
problematika projevuje v době následující po určení léčivého přípravku plně hrazeného 
z veřejného zdravotního pojištění, což souvisí s tím, zda je léčivý přípravek fakticky dostupný 
(zde jde o hodnocení, které se vztahuje k aktuálnímu stavu v době, kdy je takové hodnocení 
činěno) a se zjednáním nápravy v případě jeho nedostupnosti. 
 
(…) 
 
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.“ 
 
Odvolatel se zřetelem k citovanému trvá na námitce, že požadavek na faktické zajištění 
dostupnosti neobstojí pouhým konstatováním objemu prodeje do distribuce, neboť v takovém 
případě nelze tvrdit, že je splněno, aby byla v přijatelné míře z množstevního hlediska 
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saturována lékařskými důvody odůvodněná poptávka pacientů po léčivém přípravku na území 
České republiky, jež je Ústavním soudem rovněž deklamována v citovaném nálezu. 
 
V duchu uvedeného odvolatel setrvává na názoru, že úhrada za balení přípravku vypočtená 
dle základní úhrady fixované ve správním řízení sp. zn. SUKLS134922/2015 (hloubková revize 
úhrad léčivých přípravků obsahujících léčivou látku somatropin) byla vypočtena chybně 
a v rozporu se zákonem. Odvolatel přitom neměl možnost svou námitku uplatnit ve zmíněné 
hloubkové revizi, neboť sám nebyl účastníkem revizního správního řízení. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Předně je nutno připomenout, že předmětné správní řízení bylo zahájeno na žádost žadatele, 
jenž na základě § 39i odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. požadoval stanovení výše úhrad 
za balení předmětných přípravků tak, aby odpovídaly platné výši základní úhrady v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin 
(H01AC01) stanovené rozhodnutím Ústavu č. j. sukl77653/2017 ze dne 29. 3. 2017 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS134922/2015 (jinde také jen „poslední hloubková revize“), 
jež nabylo právní moci dne 2. 9. 2019. 
 
Podle věty druhé § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. se úhrada léčivého přípravku stanoví 
na základě základní úhrady referenční skupiny, do které byl léčivý přípravek zařazen, přičemž 
podle § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních 
o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené 
v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše 
základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7“. To znamená, že se použije 
výše základní úhrady v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků stanovená v rámci 
hloubkové nebo zkrácené revize úhrad, jež je pak platná až do změny v následující revizi 
úhrad. V předmětném správním řízení tak Ústav nebyl platnými právními předpisy zmocněn 
k tomu, aby v rámci změny výše úhrady za balení předmětných přípravků zkoumal dostupnost 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin 
ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.   
 
Odvolací orgán tedy konstatuje, že Ústav v předmětném správním řízení postupoval v souladu 
se zákonem, když výše úhrad za balení předmětných přípravků stanovil na základě výše 
základní úhrady v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky somatropin, která byla stanovena v poslední hloubkové revizi.   
 
Odvolatel nicméně brojí svojí námitkou proti výši základní úhrady přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky somatropin stanovené 
v poslední hloubkové revizi, nikoliv proti postupu či výsledku předmětného správního řízení, 
o kterém je nyní, v tomto projednávaném případě a tímto rozhodnutím ministerstva, 
rozhodováno. 
 



 

 

Str. 20 z 28 

 

Odvolacímu orgánu je z úřední činnosti známo, že odvolatel v poslední hloubkové revizi 
vskutku figuroval jako zmocněnec (konkrétně zmocněnec společnosti Merck Serono Europe 
Limited, na základě plných mocí založených do spisové dokumentace poslední hloubkové 
revize dne 6. 8. 2015 pod č. j. sukl134926/2015 a dne 22. 11. 2016 
pod č. j. sukl274745/2016). Lze si přitom povšimnout, že odvolatel v poslední hloubkové revizi 
podal proti nepředmětnému rozhodnutí Ústavu coby zmocněnec účastníka řízení Merck 
Serono Europe Limited taktéž odvolání, přičemž v daném odvolání (proti rozhodnutí Ústavu 
v poslední hloubkové revizi) uplatnil věcně totožnou námitku, již uplatňuje svým jménem i nyní, 
v předmětném správním řízení (do nepředmětné spisové dokumentace poslední hloubkové 
revize bylo odvolání odvolatele založeno pod č. j. sukl105085/2017). Tvrzení odvolatele, 
že nebyl účastníkem řízení v poslední hloubkové revizi, ve které figuroval pouze v pozici 
zmocněnce, a že tudíž neměl příležitost vznést své námitky proti stanovení základní úhrady 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin 
v poslední hloubkové revizi, odvolací orgán za těchto okolností nepokládá za opodstatněné. 
 

Odvolací orgán dále konstatuje, že ministerstvo v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 
28. 8. 2019, č. j. MZDR24718/2017-2/CAU, zn. L24/2017 (dále také jen „nepředmětné 
rozhodnutí ministerstva“), neshledalo v rámci rozhodnutí Ústavu č. j. sukl77653/2017, 
vydaném v poslední hloubkové revizi, žádné podstatné vady, jež by svědčily o nezákonnosti 
či nesprávnosti tohoto rozhodnutí Ústavu. Rozhodnutí Ústavu č. j. sukl77653/2017 v poslední 
hloubkové revizi dne 2. 9. 2019 tak po vydání potvrzovacího nepředmětného rozhodnutí 
ministerstva nabylo právní moci – stalo se tak ještě předtím, než bylo zahájeno předmětné 
správní řízení. 
 
Námitky odvolatele ohledně chybně a nezákonně stanovené výše základní úhrady v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin nejsou 
v tomto odvolacím řízení relevantní, ba ani přípustné. Ministerstvo se k námitkám vůči 
rozhodnutí v poslední hloubkové revizi nebude vyjadřovat, neboť, jak bylo řečeno, směřují proti 
rozhodnutí, jež není předmětem tohoto odvolacího řízení. 
 
Co se týče argumentace odvolatele významem řádného posouzení dostupnosti, skrze něž je 
zajištěno naplnění čl. 31 Listiny základních svobod ve smyslu nálezu pléna Ústavního soudu 
ze dne 29. 1. 2019, sp. zn.  Pl. ÚS 43/17, odvolací orgán znovu uvádí, že v předmětném 
správním řízení Ústav nebyl platným právními předpisy zmocněn k tomu, aby v rámci změny 
výše úhrady za balení předmětných přípravků zkoumal dostupnost v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin. Argumentace odvolatele 
nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn.  Pl. ÚS 43/17, je zde tedy 
mimoběžná. 
 
Co se týče dílčí námitky odvolatele ohledně výše citované argumentace Ústavu ze strany 7 
napadeného rozhodnutí, již má odvolatel za zavádějící, odvolací orgán předně uvádí, že Ústav 
tímto vyjádřením reagoval na podání odvolatele ze dne 19. 10. 2020 (založeno do předmětné 
spisové dokumentace pod č. j. sukl264196/2020 – dále jen „podání ze dne 19. 10. 2020“). 
 



 

 

Str. 21 z 28 

 

Odvolatel ve svém podání ze dne 19. 10. 2020 mj. požadoval, aby úhrada za balení 
předmětných přípravků nebyla stanovena výpočtem ze základní úhrady v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky somatropin stanovené pravomocným 
rozhodnutím v poslední hloubkové revizi, jelikož dle odvolatelova názoru bylo dané rozhodnutí 
stiženo vadou nezákonnosti, neboť  3% podíl na celkovém objemu prodeje byl zjištěn na úrovni 
distribučního řetězce, nikoli na úrovni lékáren, tj. při prodeji konečnému spotřebiteli. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, v předmětném správním řízení nebyl Ústav platnými 
právními předpisy zmocněn k tomu, aby v rámci změny výše úhrady za balení předmětných 
přípravků zkoumal dostupnost v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky somatropin. Ústav tímto svým vyjádřením pouze ozřejmil, kterak 
postupoval při stanovení základní úhrady v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky somatropin v poslední hloubkové revizi (přičemž správnost 
daného postupu Ústavu v poslední hloubkové revizi byla potvrzena nepředmětným 
rozhodnutím ministerstva (ze dne 28. 8. 2019, č. j. MZDR24718/2017-2/CAU, zn. L24/2017)). 
Odvolatelem citované vyjádření Ústavu je na straně 7 napadeného rozhodnutí ostatně 
uvozeno slovy: „K tomu Ústav uvádí, že v předmětném správním řízení stanovil úhradu 
posuzovaným léčivým přípravkům podle ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, přičemž tento postup neobsahuje povinnost zjišťovat dostupnost 
referenčního léčivého přípravku pro stanovení základní úhrady. Ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS134922/2015 bylo vydáno rozhodnutí dne 29. 3. 2017 a nabylo právní moci dne 
2. 9. 2019, přičemž správnost tohoto rozhodnutí Ústavu byla potvrzena též Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Ústav tedy v předmětném správním řízení sp. zn. SUKLS98270/2020 
postupoval zcela v souladu s platnou legislativou a námitku účastníka řízení Merck spol. s r.o. 
na zjištění dostupnosti léčivého přípravku OMNITROPE 10 MG/1,5 ML 10MG/1,5ML INJ SOL 
1X1,5ML IV nepovažuje v tomto správním řízení za relevantní. Přesto nad rámec Ústav 
uvádí, že…“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). 
 
Odvolací orgán konstatuje, že se Ústav již touto citovanou pasáží vypořádal s konkrétním 
návrhem a námitkou odvolatele (srov. § 68 odst. 3 správního řádu). Odvolatelem odkazované 
vyjádření Ústavu k okolnostem, jež nebyly s to ovlivnit podobu meritorního rozhodnutí, tedy 
bylo v podstatě nadbytečné (Ústav danou část vypořádání uvedl obiter dictum). V žádném 
případě se nejedná o vadu řízení, pro kterou by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit.  
 
Ve světle uvedeného shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou.  

 
3) Odvolatel namítá vady v souvislosti s otázkou stanovení výše úhrady. 
 
Odvolatel namítá, že se Ústav nezabýval odvolatelovým návrhem na bonifikaci úhrady, 
jejž odvolatel uplatnil v rámci vyjádření se k hodnotící zprávě ze dne 19. 10. 2020. Ústav podle 
odvolatele v napadeném rozhodnutí návrh vůbec nezmínil, nezohlednil jej, nebonifikoval 
úhradu a svůj postoj neodůvodnil. Ani ve spise nejsou založeny žádné důkazy o tom, že by 
se Ústav návrhem na bonifikaci zabýval, a chybí i odůvodnění, proč bonifikaci neaplikoval. 
Ústav zároveň neprovedl dokazování výzvou k zaslání vyjádření adresovaného odborné 
společnosti, jak navrhoval odvolatel. 
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Dle odvolatele uvedl Ústav k otázce bonifikace pouze následující: 
 
„Žadatel nenavrhuje stanovení zvýšené úhrady ani bonifikaci.“ 
 
Žádná jiná informace k bonifikaci v rozhodnutí uvedena není, namítá odvolatel. Odvolatel 
zdůrazňuje, že neměl možnost svůj návrh na bonifikaci učinit při zahájení řízení, což popisoval 
v rámci své první námitky. Důvody, o něž odvolatel svůj návrh na bonifikaci opřel 
(zejm. stanovisko odborné společnosti), se vyskytly až v průběhu řízení. 
 
Odvolatel požadoval bonifikaci s odkazem na správní řízení sp. zn. SUKLS98267/2020, 
o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ZOMACTON, k němuž se vyjádřila 
Česká endokrinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(jinde jen „endokrinologická společnost“ či „odborná společnost“) následovně: 
 
„K indikacím uvádíme, že předmětné přípravky ZOMACTON se s ohledem na specifický 
způsob aplikace tryskovým aplikátorem s výhodou používají u pediatrické populace 
při poruchách růstu způsobených nedostatečnými hladinami růstového hormonu. Léčba 
růstovým hormonem je dlouhodobá, podává se v řádu několika let. Pro dosažení 
požadovaného terapeutického efektu je základním a nezbytným požadavkem adherence 
pacientů k léčbě.  
 
Na význam adherence upozorňují studie již několik let (Acerini et al., 2017; Graham et al., 
2018; Spoudeas et al., 2014). Ukázalo se, že až 71 % pediatrických pacientů bylo v průběhu 
dlouhodobé léčby růstovým hormonem non-adherentních k nasazené terapii (například 
Graham et al., 2018). Adherenci pacientů k léčbě může ovlivnit celá řada faktorů, například 
neporozumění způsobu aplikace, špatná tolerance léčby, bolest při aplikaci nebo 
‚strach z jehly‘ (Fisher and Acerini, 2013). V posledních letech se proto mimo ‚klasické‘ 
způsoby podání léčiva jehlovými dávkovači objevila léčiva a systémy pro aplikaci ‚bez jehly‘ 
(tryskové aplikátory). Účinnost léčby a ověření adherence ověřily proběhlé studie. Potvrdily 
hypotézu, že způsob podání léčiva ‚bezjehlovou aplikací‘ vede k vyšší adherenci pacientů, 
zejména v dětském věku, kde ‚strach z jehly‘ je jednou z významných příčin odmítání léčby 
a/nebo horší spolupráce s pacientem a jeho rodinou. Vyšší adherence je spojena s lepším 
efektem léčby (příznivý dopad na růst, delší doba léčby bez přerušení či předčasného 
ukončení pacientem), což umožňuje naplnění terapeutických cílů. 
 
(…) 
 
Základním předpokladem úspěšného dosažení léčebných cílů při terapii poruch růstu 
způsobených nedostatečnými hladinami růstového hormonu je dobrá adherence pacientů 
k léčbě. K tomu může významně přispět léčba ‚bezjehlovým‘ aplikačním systémem. Takový 
způsob podávání somatropinu je benefitem zejména u pediatrických pacientů v případech, kde 
aplikace ‚jehlou‘ navozuje každodenní stress jak pro pacienta, tak i jeho rodiče, což ovlivňuje 
přístup celé rodiny k léčbě. Důsledkem může být nižší adherence a horší výsledek léčby. Proto 
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se domníváme, že současná úhrada léčiva Zomacton by měla být zachována a neměla by 
se snižovat.“ 
 
Ze souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) léčivého přípravku ZOMACTON, odvolatel 
podotýká, vyplývá následující způsob aplikace:  
 
„Požadovaná dávka Zomactonu se podává bezjehlovým aplikátorem ZomaJet 10 nebo 
alternativně i běžnou injekční stříkačkou, které nejsou součástí balení. Přesný návod k použití 
aplikátoru je uveden v brožuře, která je k němu přiložena.“ 
 
Z SPC předmětných přípravků vyplývá mj. následující způsob aplikace:  
 
„Zásobní vložka obsahující roztok přípravku Saizen 5,83 mg/ml je určena pouze pro použití s 
bezjehlovými autoinjektory cool.click.“ 
 
Odvolatel vzhledem k uvedenému žádal, aby informace známé Ústavu z jeho úřední činnosti, 
tj. citované vyjádření endokrinologické společnosti, byly zohledněny i v předmětném správním 
řízení a Ústav vyjádření založil do spisové dokumentace, neboť je zřejmé, že rovněž 
předmětným přípravkům svědčí výhoda bezjehlové aplikace, tak jako je tomu u přípravku 
ZOMACTON. 
 
Odvolatel dále navrhoval, aby si Ústav nad rámec uvedeného případně vyžádal stanovisko 
odborné společnosti, která je s to vyjádřit se k otázce skutečností rozhodných pro bonifikaci 
za součinnost. 
 
Jelikož se Ústav vůbec nevypořádal s návrhem odvolatele na bonifikaci úhrady, tento návrh 
v napadeném rozhodnutí vůbec nezmínil, úhradu nebonifikoval, nezaložil do spisu podklady, 
které by bonifikaci vyhodnocovaly, a ani neprovedl vyhodnocení bonifikace, Ústav pohledem 
odvolatele pochybil a jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Již z tohoto důvodu shledává 
odvolatel napadené rozhodnutí nezákonným a požaduje jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu 
řízení. 
 
Odvolatel cituje § 38 odst. 3 správního řádu (správně § 68 odst. 3 správního řádu – pozn. 
odvolacího orgánu): 
 
„V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 
a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků 
a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou 
písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo 
spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl 
zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze 
v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
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Odvolatel z citovaného dovozuje, že vypořádání všech návrhů a námitek je podstatnou 
náležitostí rozhodnutí a jeho absence zakládá nepřezkoumatelnost a nezákonnost rozhodnutí. 
 
K otázce přezkoumatelnosti odůvodnění správních rozhodnutí cituje odvolatel z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2010, č. j. 8 As 60/2009-73, následující: 
 
„Účelem soudního přezkumu není lpění na formální dokonalosti správních rozhodnutí, 
ale účinná ochrana veřejných subjektivních práv adresátů veřejné správy. Úprava náležitostí 
odůvodnění správního rozhodnutí v § 68 odst. 3 správního řádu ovšem nepředstavuje 
opomenutelnou kategorii. Zajišťuje totiž, aby byl adresát veřejné moci odpovídajícím 
způsobem seznámen se skutkovými a právními závěry správního orgánu v jeho věci. 
O významu uvedeného závěru ve vztahu ke správnímu trestání nelze mít sebemenších 
pochyb.  
 
Správní soud může výjimečně slevit z nároků na dodržení požadavků § 68 odst. 3 správního 
řádu, nalezne-li ve správním spisu dostatečnou oporu pro úvahu, že je rozhodnutí správního 
orgánu po právní i skutkové stránce v souladu se zákonem (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 8. 2007, čj. 6 Ads 87/2006 - 36, č. 1389/2007 Sb. NSS). Tento 
postup je však namístě pouze v případech, kdy správní spis dává prima facie jednoznačnou 
odpověď na otázky týkající se skutkového stavu věci. Poskytuje-li totiž správní soud ochranu 
veřejným subjektivním právům přezkumem správního rozhodnutí, činí tak i posouzením jeho 
odůvodnění (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2010,  
čj. 7 Afs 1/2010 - 53, www.nssoud.cz). 
 
Má-li správní rozhodnutí obstát z hlediska přezkoumatelnosti skutkových důvodů, musí z něj 
být seznatelné, jaký skutkový stav byl zjištěn a jak byly hodnoceny jednotlivé provedené 
důkazy. V případě rozporů mezi zjištěními vyplývajícími z jednotlivých důkazů správní orgán 
musí řádně osvětlit, které podklady vzal v úvahu pro své rozhodnutí a které vyloučil a proč tak 
učinil. V opačném případě je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle 
§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2004, 
čj. 5 A 48/2001 - 47, č. 386/2004 Sb. NSS).“ 
 
Konečně z komentáře Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 
2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 378 – 388, odvolatel cituje: 
 
„Důležité je, aby se účastníkovi řízení v odůvodnění dostalo odpovědi na všechny otázky 
a námitky, které uváděl v řízení. I zcela zcestnou námitku či vyjádření je třeba odůvodnit, 
a to i tak, že nesouvisí s předmětem řízení. V praxi lze doporučit postup, kdy se jednotlivé 
námitky či otázky účastníka souhrnně sepíší a oprávněná úřední osoba je může postupně 
„škrtat“ tak, jak budou vypořádány v rámci odůvodnění. Tím se zamezí riziku nevypořádaných 
námitek, které zakládají nepřezkoumatelnost rozhodnutí.“ 
 
Odvolatel se vzhledem k uvedenému dobírá závěru, že jelikož v napadeném rozhodnutí chybí 
k otázce bonifikace jakákoli úvaha a posouzení ze strany Ústavu, je napadené rozhodnutí 
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nepřezkoumatelné. Tato nepřezkoumatelnost má z pohledu odvolatele zásadní dopad 
na výsledek předmětného správního řízení. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Jak bylo zmíněno již ve vypořádání námitky č. 1, předmětné správní řízení je řízením 
zahájeným na žádost Svazu zdravotních pojišťoven. Ústav je v tomto případě vázán obsahem 
a rozsahem žádostí, jíž bylo předmětné správní řízení zahájeno. Správní orgán v řízení 
zahájeném na žádost nemůže rozhodovat o něčem, co nebylo předmětem žádosti (non ultra 
petita).  
 
Vázanost dispozičním principem v řízeních zahájených na žádost lze samozřejmě vysledovat 
i v judikatuře správních soudů. Odvolací orgán v tomto směru odkazuje např. na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2018, č. j. 1 As 165/2018 – 40 („Pokud je řízení 
zahájeno na žádost, je žadatel tím, kdo vymezuje předmět řízení a s tímto též disponuje. 
Správní orgán je rozsahem podané žádosti vázán (…).“), rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 16. 4. 2013, č. j.  8 Ca 112/2009 - 63-65 („Správní orgán tedy rozhoduje v řízení 
na žádost a obsahem a rozsahem takové žádosti je vázán, neboť nemůže rozhodnout o tom, 
co nebylo předmětem žádosti.“), rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2017, 
č. j. 46A 39/2015 – 52 („Územní řízení je přitom řízením návrhovým, stavební úřad v něm je 
vázán obsahem žádosti. Jeho činnost se tedy omezuje na posouzení žádosti (…).“), či třeba 
na úvod právní věty rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2013, 
č. j. 4 Ads 108/2012-31, uveřejněného pod č. 2815/2013 Sb. NSS („Bylo-li správní řízení 
zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, musí správní orgán o takové žádosti 
rozhodnout.“). 
 
Zmínit lze též výše odkazované rozsudky Krajského soudu v Plzni č. j. 77 Ad 4/2020 - 56 
(„Správní orgány jsou přitom při svém rozhodováním vázány obsahem žádosti a uplatněné 
nároky musejí porovnávat s podklady, kterými tyto nároky žadatelé podložili.“)  
a č. j. 57 A 110/2017 – 49 („Soud se v prvé řadě plně ztotožňuje s argumentací žalovaného 
stran povahy řízení o žádosti a závěru, že v tomto typu řízení jsou správní orgány plně vázány 
obsahem žádosti, z čehož vyplývají pouze dvě možné varianty jejich postupu – buďto přistoupí 
k zamítnutí žádosti nebo žádosti vyhoví (…)“). 
 
O skutečnosti, že je řízení zahájené na žádost v dispozici žadatele, do jisté míry svědčí též již 
např. obsah § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, podle něhož může žadatel svou žádost, 
jíž bylo řízení zahájeno, vzít kdykoli zpět, v důsledku čehož se řízení zastaví. 
 
Namítá-li tedy odvolatel, že se Ústav v předmětném správním řízení nezabýval odvolatelovým 
návrhem na bonifikaci úhrady předmětných přípravků, nelze ztrácet ze zřetele, že předmět 
správního řízení byl vymezen obsahem žádosti, jíž bylo předmětné správní řízení zahájeno. 
Svaz zdravotních pojišťoven v žádosti navrhoval změnu výše a podmínek úhrady předmětných 
přípravků tak, aby tato úhrada odpovídala příslušné základní úhradě stanovené v hloubkové 
revizi sp. zn. SUKLS134922/2015. O bonifikaci zde žadatel naopak nic neuváděl. Jelikož je 
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předmětné správní řízení v dispozici žadatele, Ústavu zde nepříslušelo rozhodovat o dalším 
svébytném návrhu odvolatele na bonifikaci. O bonifikaci může odvolatel usilovat v dalších 
správních řízeních. 
 
Nehledě na uvedené nicméně odvolací orgán sdílí úsudek odvolatele, že lze považovat 
za vadu, pakliže Ústav v napadeném rozhodnutí odvolatelův požadavek na přiznání bonifikace 
opomenul vypořádat. Jak nastínil sám odvolatel v odvolání, podle § 68 odst. 3 in principio platí, 
že „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho 
vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků 
a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí“. Odvolatelem citovaný komentář Potěšil, L., 
Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 
na stranách 385-386 trefně uvádí, že „Důležité je, aby se účastníkovi řízení v odůvodnění 
dostalo odpovědi na všechny otázky a námitky, které uváděl v řízení. I zcela zcestnou námitku 
či vyjádření je třeba odůvodnit, a to i tak, že nesouvisí s předmětem řízení“. 
 
Odvolací orgán se i vzhledem k uvedenému přiklání k závěru, že se měl Ústav s požadavkem 
odvolatele ohledně bonifikace, třeba i zcela stručně, vypořádat (tím spíše když se Ústav 
zbytkem vyjádření odvolatele ze dne 19. 10. 2020, do spisu založeného 
pod č. j. sukl264196/2020, v odůvodnění napadeného rozhodnutí zabýval). Dostatečným by 
se zde vzhledem k okolnostem projednávaného případu jevil prostý poukaz na fakt, že řízení 
je v dispozici žadatele a lze v něm rozhodnout právě jen o tom, oč žadatel žádá. Skutečnost, 
že ačkoli se Ústav s vyjádřením odvolatele k podkladům pro vydání rozhodnutí vypořádal, 
části o bonifikaci mlčky přešel, považuje odvolací orgán za dílčí vadu předmětného správního 
řízení, potažmo napadeného rozhodnutí. 
 
Ačkoli však v napadeném rozhodnutí zcela absentuje vypořádání části vyjádření odvolatele, 
ministerstvo zastává názor, že se jedná o vadu, již lze v rámci odvolacího řízení doplněním 
odůvodnění napravit. Za daných okolností se odvolacímu orgánu jeví zřejmým, že se Ústav 
vyjádřením nezabýval v prvé řadě právě s ohledem na charakter předmětného správního 
řízení (zahájeného na žádost Svazu zdravotních pojišťoven), potažmo na obsah žádosti, 
jíž bylo předmětné správní řízení zahájeno (o tom ostatně Ústav pojednává ve svém 
stanovisku k podanému odvolání). Jak bylo rozebráno výše, odvolací orgán se s tímto 
východiskem plně ztotožňuje. 
 
Odvolací orgán v návaznosti na uvedené poznamenává, že pokud správní orgán druhého 
stupně shledá v prvoinstančním rozhodnutí dílčí nedostatky či absenci dílčích částí 
odůvodnění, je oprávněn v rámci odvolacího řízení rozhodnutí orgánu prvního stupně doplnit. 
V tomto směru lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
11. 10. 2017, č. j. 9 Azs 214/2017 – 58, v němž se píše: 
 
„Soud nesouhlasí s názorem, že pochybení správního orgánu I. stupně mělo za následek 
nezákonnost jeho rozhodnutí. Řízení, z něhož rozhodnutí správního orgánu I. stupně 
i rozhodnutí žalované vzešla, je ovládáno zásadou jednotnosti. Tato zásada vyjadřuje, 
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že řízení až do vydání rozhodnutí odvolacího orgánu představuje jeden celek. Je proto 
přípustné, aby odvolací orgán doplnil závěry rozhodnutí správního orgánu. Tento názor 
má oporu v judikatuře Nejvyššího správního soudu, podle níž může odvolací správní orgán 
nahradit část odůvodnění správního orgánu vlastní úvahou a korigovat dílčí argumentační 
nepřesnost podřízeného správního orgánu v případě, kdy prvostupňové rozhodnutí potvrzuje 
(viz rozsudek ze dne 17. 9. 2015, č. j. 4 Azs 151/2015 - 35, nebo rozsudek ze dne 7. 9. 2016, 
č. j. 2 Afs 143/2016 - 29, či rozsudek sp. zn. 6 Ads 134/2012, na který odkázal městský soud 
ve svém rozsudku). Pokud odvolací orgán souhlasí s výrokem rozhodnutí správního orgánu, 
nicméně se zcela neztotožňuje s důvody, případně část odůvodnění postrádá, může tyto 
nedostatky nahradit v odůvodnění svého rozhodnutí.“ (zvýraznění doplněno odvolacím 
orgánem). 
 
V obdobném duchu lze zmínit též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2013, 
č. j. 4 As 10/2012 – 48, v němž stojí: 
 
„Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nejen za situace, kdy správní orgán druhého 
stupně změní rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podle § 90 odst. 1 písm. c) 
správního řádu, nýbrž i tehdy, pokud podle § 90 odst. 5 správního řádu odvolání proti 
rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zamítne a toto rozhodnutí potvrdí, je oprávněn 
provést určité dílčí korekce odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, jestliže 
jinak dojde k závěru, že odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí není v rozporu 
s právními předpisy a je správné. V této souvislosti je přitom třeba zdůraznit, že z hlediska 
soudního přezkumu tvoří rozhodnutí správních orgánů obou stupňů jeden celek (…). 
 
Výstižně se k této otázce vyjádřil Krajský soud v Brně, který v rozsudku ze dne 17. 6. 2010, 
č. j. 29 Ca 221/2008 – 48, vyslovil, že ‚správní řízení tvoří v zásadě jeden celek od zahájení 
až do právní moci konečného rozhodnutí. V zásadě tedy není vyloučeno, aby odvolací správní 
orgán napravil drobné vady řízení před správním orgánem 1. stupně, stejně jako drobné vady 
rozhodnutí v něm vydaného (zde upřesnění výroku o vině žalobce). Došlo-li k takovéto drobné 
změně za naprosto stejného důkazního a právního stavu věci, přičemž s touto změnou 
se odvolací správní orgán argumentačně řádně vypořádal v odůvodnění rozhodnutí, 
k porušení zásady dvojinstančnosti správního řízení nedošlo, a ani dojít nemohlo.‘ Městský 
soud v Praze v rozsudku ze dne 30. 10. 2012, č. j. 9 Ca 144/2009 – 102, pak vyslovil, že ‚pokud 
odvolací orgán nesouhlasí s určitými závěry správního orgánu I. stupně obsaženými 
v odůvodnění jeho rozhodnutí, avšak i přes tento nesouhlas se ztotožní s výrokem 
přezkoumávaného rozhodnutí a shledá, že tento výrok i přes zjištěná pochybení správního 
orgánu I. stupně v odvolacím řízení obstojí, je na místě, aby odvolání (jako celek) zamítl, 
napadené rozhodnutí potvrdil a své korigující závěry uvedl toliko v odůvodnění odvolacího 
rozhodnutí. Pokud ovšem odvolací orgán shledá odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně natolik nevyhovujícím, že jej nelze akceptovat ani zčásti, je to 
důvod pro zrušení takového rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání správnímu orgánu, 
který rozhodnutí vydal [§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu z roku 2004]. Jestliže by odvolací 
orgán v takové situaci potvrdil výrok přezkoumávaného rozhodnutí a současně ‚odstranil‘ 
veškeré závěry správního orgánu I. stupně obsažené v odůvodnění a kompletně je nahradil 
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svými, nepřípustně by tím účastníku řízení odňal jednu instanci, neboť účastník by 
se o relevantních důvodech rozhodnutí ve věci samé dozvěděl až z rozhodnutí odvolacího 
orgánu.‘“ 
 
V neposlední řadě lze zmínit třeba i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2018, 
č. j. 1 As 165/2018 – 40: 
 
„Správní řád samozřejmě nevylučuje, aby správní orgán v řízení o řádném opravném 
prostředku doplňoval prvostupňové rozhodnutí o další úvahy, či vyjasňoval již zjištěný skutkový 
stav obstaráním dalších důkazů. Jak plyne z § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, odvolací 
orgán je oprávněn prvostupňové rozhodnutí doplňovat o další důvody, či je změnit, a to jak 
co do odůvodnění, tak do výroku. Rozhodnutí správních orgánů obou stupňů totiž tvoří jeden 
celek; proto může odvolací či rozkladový orgán nahradit část odůvodnění orgánu prvního 
stupně vlastní úvahou a korigovat tak určitá dílčí ‚argumentační zaškobrtnutí‘ podřízeného 
správního orgánu v případě, kdy prvostupňové rozhodnutí potvrzuje (…).“ 
 
Ve světle všech shora popsaných skutečností shledává odvolací orgán výrokovou část 
napadeného rozhodnutí správnou a v souladu s právními předpisy. Odkazujíc na výše 
uvedené vypořádání odvolací orgán doplňuje odůvodnění napadeného rozhodnutí 
co do vysvětlení, z jakého důvodu nebylo možno v předmětném správním řízení vyhovět 
žádosti odvolatele na přiznání bonifikace, resp. z jakého důvodu Ústav nemohl vybočit 
z předmětu řízení vymezeného žádostí Svazu zdravotních pojišťoven, jíž bylo předmětné 
správní řízení zahájeno.  
 
Odvolací orgán uzavírá, že neshledal žádné podstatné vady napadeného rozhodnutí 
či předmětného správního řízení, pro něž by bylo nutno napadené rozhodnutí rušit. 
 

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

P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se 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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