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Praha 9. května 2022 

Č. j.: MZDR7324/2021-2/OLZP 
Zn.: L22/2021 

K sp. zn.: SUKLS305970/2020 

*MZDRX01H8QE8* 
MZDRX01H8QE8 

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 zastoupeni společně 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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 BOHEMILK a.s., 
se sídlem Podzámčí 385, 517 73 Opočno, IČO: 26470535,  
zastoupena: VALUE OUTCOMES s.r.o., sídlem Václavská 316/12, 12000 Praha 2, 
IČO: 27079333, (dále také „žadatel“) 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, 
IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 
1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem Husova 
212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České 
republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všichni 
zastoupeni společným zmocněncem Ing. Marcelou Malinovou, bytem: Polní 331, Hostouň 
(dále jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 31. 12. 2020, 
č. j. sukl326138/2020, sp. zn. SUKLS305970/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
o vydanému v řízení o žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění potravin pro zvláštní lékařské účely: 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0217488 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X175G 

0217489 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 12X175G 

 
(dále také jen „předmětné PZLÚ“), 
 
 

t a k t o: 
 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výroky č. 2b) a 4b) 
napadeného rozhodnutí ruší a věc se vrací  v tomto rozsahu Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání .  
 

 
O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
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Dne 2. 12. 2020 obdržel Ústav žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
předmětných PZLÚ postupem podle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
podanou společností BOHEMILK a.s., se sídlem Podzámčí 385, 517 73 Opočno, 
IČO: 26470535, výrobcem předmětných PZLÚ.  
 
Podáním žádosti podle 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“) bylo zahájeno správní řízení 
o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění předmětných 
PZLÚ (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení dne 31. 12. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém 
rozhodl tak, že: 
 
„1. potravině pro zvláštní lékařské účely 
 
kód SÚKL: název:       doplněk názvu: 
0217488 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA  POR SOL 12X175G 
 
stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením § 39a odst. 
4 zákona o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 823,44 Kč. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 2 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
2. potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 
kód SÚKL: název:       doplněk názvu: 
0217488 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA  POR SOL 12X175G 
 
2a) 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 108/6 - polymerní výživa 
speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny (ATC V06XX) 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“), 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje této potravině pro zvláštní lékařské účely základní 
úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 403,20 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanoveními § 33 odst. 3 a § 34 odst. 
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1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) jí stanovuje 
tyto podmínky základní úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
E/F16, ONK, CHI 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena úměrně k příjmu běžné stravy, maximálně 
do limitu 600 kcal/den, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí 
k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než 
je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje 
komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již 
rozvinutou podvýživu, kdy BMI je pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 
5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce. Onkolog nebo chirurg tuto 
potravinu pro zvláštní lékařské účely předepisuje k úhradě pouze v případě časové a místní 
nedostupnosti nutriční ambulance, a to maximálně po dobu 4 týdnů na základě provedení 
nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 - 4, MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 
a méně bodů, NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní 
dokumentaci. Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit 
a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných 
kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
 
Výrok č. 2a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 2b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který 
je ve vztahu k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
2b) 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
stanovuje této potravině pro zvláštní lékařské účely jednu další zvýšenou úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 403,20 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanoveními § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje tyto podmínky jedné další 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
E/F16 
P: Potravina pro zvláštní enterální výživu je hrazena jako úplná enterální výživa (maximálně 
do limitu 1 500 kcal/den pro pacienty se sarkopenickou obezitou a do limitu 2 250 kcal/den pro 
ostatní pacienty): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Huntingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní, a jícnu apod.). Jde o potravinu pro zvláštní enterální výživu, která je určena pro 
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kompenzaci a korekci těžkých deficitů energie a zejména proteinů s doporučeným poměrem 
neproteinová energie (kcal)/ bílkovinný dusík (g) < 105. Je indikována u pacientů, u kterých je 
nezbytný vyšší příjem proteinů a dále u pacientů se sarkopenickou obezitou. Pokud přípravek 
obsahuje vlákninu, je určen i k neomezeně dlouhému podávání. Jednoznačnou podmínkou 
použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita 
podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře 
a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
 
3. potravině pro zvláštní lékařské účely 
 
kód SÚKL: název:       doplněk názvu: 
0217489 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ VANILKA  POR SOL 12X175G 
 
stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením § 39a odst. 
4 zákona o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 823,44 Kč. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 4 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
4. potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 
kód SÚKL: název:       doplněk názvu: 
0217489 NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ VANILKA  POR SOL 12X175G 
 
4a) 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 108/6 - polymerní výživa 
speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny (ATC V06XX) 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 5 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanovuje této potravině pro zvláštní lékařské účely základní 
úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 403,20 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanoveními § 33 odst. 3 a § 34 odst. 
1 písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje tyto podmínky základní úhrady 
ze zdravotního pojištění: 
 
E/F16, ONK, CHI 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena úměrně k příjmu běžné stravy, maximálně 
do limitu 600 kcal/den, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí 
k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než 
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je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje 
komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již 
rozvinutou podvýživu, kdy BMI je pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 
5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce. Onkolog nebo chirurg tuto 
potravinu pro zvláštní lékařské účely předepisuje k úhradě pouze v případě časové a místní 
nedostupnosti nutriční ambulance, a to maximálně po dobu 4 týdnů na základě provedení 
nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 - 4, MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 
a méně bodů, NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní 
dokumentaci. Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit 
a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných 
kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
 
Výrok č. 4a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 4b) uvedenému v tomto rozhodnutí, 
který je ve vztahu k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
4b) 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
stanovuje této potravině pro zvláštní lékařské účely jednu další zvýšenou úhradu 
ze zdravotního pojištění ve výši 403,20 Kč, 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 
5 a v návaznosti na ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a v souladu s ustanovením § 32 ve spojení s ustanoveními § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. jí stanovuje tyto podmínky jedné další 
zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění: 
 
E/F16 
P: Potravina pro zvláštní enterální výživu je hrazena jako úplná enterální výživa (maximálně 
do limitu 1 500 kcal/den pro pacienty se sarkopenickou obezitou a do limitu 2 250 kcal/den pro 
ostatní pacienty): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Huntingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní, a jícnu apod.). Jde o potravinu pro zvláštní enterální výživu, která je určena pro 
kompenzaci a korekci těžkých deficitů energie a zejména proteinů s doporučeným poměrem 
neproteinová energie (kcal)/ bílkovinný dusík (g) < 105. Je indikována u pacientů, u kterých je 
nezbytný vyšší příjem proteinů a dále u pacientů se sarkopenickou obezitou. Pokud přípravek 
obsahuje vlákninu, je určen i k neomezeně dlouhému podávání. Jednoznačnou podmínkou 
použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita 
podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře 
a současně zaznamenaná v dokumentaci.“ 
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II. 
Odvolání 

 
Dne 20. 1. 2021 podal odvolatel proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadl napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 2b) a 4b) (tedy v části výše a podmínek úhrady předmětných 
PZLÚ v úrovni jedné další úhrady zvýšené) a domáhá se zrušení těchto výroků a navrácení 
Ústavu k novému projednání.  
 
Ve zbylé části, tj. ve výrocích č. 1, 2a), 3, 4a), nabylo napadené rozhodnutí právní moci dne 
21. 1. 2021. 
 
V průběhu odvolacího řízení doručil žadatel odvolacímu orgánu žádost o povolení změny 
obsahu podání ze dne 22. 2. 2022, ve které se domáhal o povolení změny obsahu své žádosti 
ze dne 27. 4. 2020, konkrétně o povolení změny návrhu podmínek jedné další zvýšené úhrady 
předmětných PZLÚ. Podle § 41 odst. 8 správního řádu platí, že požádat o povolení změny 
obsahu podání může účastník pouze do vydání rozhodnutí. V daném případě Ústav o žádosti 
ze dne 27. 4. 2020 však již rozhodl tím, že vydal napadené rozhodnutí. Žadatel proto již nemohl 
v řízení před odvolacím orgánem žádat o povolení změny obsahu podání (žádosti), jelikož 
o jeho podání (žádosti) již bylo rozhodnuto vydáním (prvostupňového) napadeného rozhodnutí 
Ústavu. Odvolací orgán tudíž rozhodl o žádosti žadatele ze dne 22. 2. 2022 tak, že vydal 
usnesení o nepovolení změny obsahu podání. 
 
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 vznáší proti napadenému rozhodnutí následující odvolací námitky. 
 
Odvolatel úvodem konstatuje, že žadatel žádal o stanovení podmínek jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění (dále také jako „DZÚ“) v rámci hodnocení předmětných PZLÚ 
podle vzorové PZLÚ NUTREGO CREME S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA (SÚKL 0217456) POR 
SOL 1X175G (dále také jen „vzorová PZLÚ“), kdy budou hrazeny jako úplná enterální výživa 
v limitu 2250kcal/den pro pacienty s těžkým deficitem energie, proteinu a ostatních makro- 
i mikro-nutrientů, kteří mají zároveň zvýšené nároky na příjem bílkovin a vyžadují úplnou 
enterální výživu, s doplněním o podávání pacientům se sarkopenickou obezitou (dále 
také jako „SO“) v režimu úplné enterální výživy maximálně do limitu 1 500 kcal/den. 
 
Uvedené znění podmínek DZÚ bylo doplněno v hloubkové revizi referenční skupiny 
č. 108/6 - polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu 
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a vlákniny vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS68059/2017 (dále také jako „hloubková revize 
referenční skupiny 108/6“) rozhodnutím, které bylo vydáno Ústavem dne 11. 3. 2020. 
 
Odvolatel uvádí, že již k rozhodnutí v hloubkové revizi namítal, že navrhovaným stanovením 
podmínek jedné další zvýšené úhrady dojde k podávání vysoce energetické výživy 
v redukčním režimu pacientům se sarkopenickou obezitou, v režimu úplné enterální výživy 
maximálně do limitu 1 500 kcal/den, tedy pacientům obézním s vyšším BMI, než je definován 
pacient s normální tělesnou hmotností či dokonce podvyživený.  
 
K tomu Ústav v napadeném rozhodnutí uvedl, že zkrácené správní řízení vedené dle § 39g 
odst. 9 je specifický druh řízení, který dle § 39a odst. 4 a 5, resp. § 39b odst. 5 a 6 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění stanoví maximální cenu, výši a podmínky úhrady 
posuzovaného přípravku podle podobného posuzovaného přípravku, v případě, že není 
požadováno stanovení maximální ceny, resp. výše a podmínek úhrady nad rámec maximální 
ceny a výše a podmínek úhrady přípravku, kterému je přípravek podobný. Takové stanovení 
úhrady dle vzorové, v zásadě terapeuticky zaměnitelného, PZLÚ nevyžaduje komplexní 
hodnocení nákladové efektivity, dopadu na rozpočet veřejného zdravotního pojištění, 
postavení v klinické praxi a dalších náležitostí.  
 
Samotné vzorové PZLÚ byly stanoveny maximální cena a výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS104884/2020, kde 
rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 10. 2020 a je předběžně vykonatelné od 1. 12. 2020 podle 
hloubkové revize referenční skupiny 108/6 sp. zn. SUKLS68059/2017. 
 
V obou uvedených správních řízeních, tedy jak v hloubkové revizi referenční skupiny 108/6 
s předběžnou vykonatelností ode dne 1. 5. 2020, tak ve správním řízení o stanovení maximální 
ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění vzorové PZLÚ předběžně 
vykonatelné od 1. 12. 2020, odvolatel poukazoval na skutečnost, že nebylo dostatečně 
zdůvodněno rozšíření počtu léčených pacientů podáním hyperkalorické výživy pacientům 
obézním ve sníženém denním kalorickém limitu.  
 
Odvolatel z důvodu zachování konzistentního přístupu k principiálně stejným správním řízením 
namítá, že pokud je do podmínek úhrady zařazena nová skupina pacientů, což bezesporu 
pacienti se sarkopenickou obezitou jsou, nebyly dostatečně zhodnoceny náklady v části 
analýzy dopadu na rozpočet a Ústav nevypořádal všechny zaslané námitky v žádném 
z výše uvedených správních řízeních.  
 
Ústav v rozhodnutí na str. 8 uvádí, že „v hloubkové revizi vedené pod 
sp. zn. SUKLS68059/2017 nerozšířil podmínky jedné další zvýšené úhrady, naopak redukcí 
doporučeného denního kalorického limitu na 1500 kcal dochází ke snížení spotřeby 
vysokoproteinových PZLÚ u skupiny pacientů se sarkopenickou obezitou a provedená úprava 
podmínek jedné další zvýšené úhrady tak byla zúžením oproti předchozím podmínkám jedné 
další zvýšené úhrady a“ dodává, že PZLÚ z RS 108/6 mohly být podávány pacientům se 
sarkopenickou obezitou již nyní s tím, že energetickou potřebu stanovil lékař s funkční licencí 
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F16, s maximálním hrazeným denním limitem až 2250 kcal, což nevylučuje situaci, 
že u pacientů se SO mohl být denní kalorický limit na základě doporučení lékaře nižší. 
 
Odvolatel s tímto vypořádáním Ústavu nesouhlasí.  
 
Odvolatel uvádí, že Ústav v předmětném správním řízení, podobně jako v hloubkové revizi 
vedené pod sp. zn. SUKLS68059/2017, stanovil pro pacienty se sarkopenickou obezitou 
odlišný denní limit ve výši 1500 kcal. Právě v této výši je kalkulována úhrada a Ústav se při 
takto stanoveném denním limitu vyjadřoval k námitkám na hodnocení nákladové efektivity 
a dopadu na rozpočet.  
 
Odvolatel namítá, že pokud tedy Ústav v individuálních správních řízeních odkazuje na tvrzení, 
že denní dávka pro konkrétního pacienta může být stanovena lékařem s funkční licencí F16 
i vyšší, je pak obzvlášť důležité hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet při 
podávání stanoveného maximálního limitu 1500 kcal za den. Ústav se však tímto hodnocením 
ve správním řízení ani při vypořádání námitek v napadeném rozhodnutí nezabýval.  
 
Odvolatel v souladu se svým předchozím vyjádřením namítá, že hyperkalorickou výživu, tedy 
výživu se zvýšeným kalorickým obsahem v 1 ml, není z hlediska složení ani určení PZLÚ 
účelné v rámci DZÚ podávat pacientům ohroženým sarkopenickou obezitou. Pacientům se 
SO by měla být v rámci úplné enterální výživy určena výživa normokalorická, která přinese 
v 1 ml výživy nižší obsah energie, avšak se zachováním vhodného obsahu bílkovin a jiných 
nutrientů.  
 
Na tuto námitku Ústav ve vypořádání uvedl, že „Redukovaný denní limit 1500 kcal 
prostřednictvím PZLÚ z referenční skupiny č. 108/6 zajistí pacientům denní příjem bílkovin 
ve výši minimálně 20 % celkového energetického příjmu, což je více než v případě sondové 
výživy, která by byla zajištěna PZLÚ náležející do kategorie standardních enterálních výživ, 
ve kterých se obsah bílkovin pohybuje kolem 16-18 %.“ 
 
Dále Ústav uvedl, že Svaz ZP svůj názor v žádném z předchozích řízení nepodložil žádnými 
důkazy.  
 
K uvedenému vypořádání Ústavu odvolatel uvádí, že u pacientů se SO má podáváním 
předmětných hyperkalorických PZLÚ dojít k pokrytí 100 % denních potřeb makronutrientů 
i mikronutrientů. Mezi makronutrienty se řadí i proteiny.  
 
Informace o předmětné PZLÚ uvádí, že 100 g obsahuje 10 g proteinu při celkové energetické 
hodnotě 200 kcal. 175 g tedy obsahuje 1,75 x 10 g tedy 17,5 g proteinu při celkové energetické 
hodnotě 350 kcal. Pro celodenní příjem ve výši 1500 kcal je třeba užít 4,3 balení o 175 ml. Zde 
obdobně jako v jiných správních řízeních poukazujeme na nemožnost správného odměření 
denního množství. 
4,3 balení předmětné PZLÚ obsahují 4,3 x 17,5 g proteinu což je 75,25 g proteinu v ODTD. 
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V hodnocení se přitom uvádí, že u pacientů se sarkopenickou obezitou je nutné dodat 1,2 až 
1,5 g proteinu na kg hmotnosti.  
 
Obvyklý pacient s výškou 173 cm dosáhne hranice 1. stupně obezity s váhou 90 kg. Na tuto 
hmotnost by měl přijmout 108 až 135 g proteinu denně.  
 
Je tedy zcela zřejmé, že vypořádání Ústavu, že je vhodnější podávat předmětnou PZLÚ, 
protože zajistí 20 % příjem proteinů denně, nekoresponduje s podmínkami úhrady, protože 
není splněna podmínka 100 % pokrytí potřeb nutrietů.  
 
Odvolatel namítá, že stanovená výše denní dávky 1500 kcal podávaná právě těmito PZLÚ 
zařazenými do referenční skupiny č. 108/6 – polymerní výživa speciální – hyperkalorická 
s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny nevede ke 100% pokrytí potřeb nutrientů. 
 
Dále Ústav uvedl, že není dán žádný zákonný důvod k nestanovení podmínek jedné další 
zvýšené úhrady předmětným PZLÚ, neboť v předmětném správním řízení nepožaduje 
stanovení podmínek jedné další zvýšené úhrady předmětným PZLÚ nad rámec podmínek 
úhrady vzorových, nedochází tedy k rozšíření podmínek úhrady oproti vzorové PZLÚ, a jsou 
tak splněny podmínky § 39b odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 
Odvolatel ve všech správních řízeních, v kterých se Ústav odkazoval na revizi referenční 
skupiny 108/6 vedené pod sp. zn. SUKLS68059/2017, zastával názor, že rozšířením DZÚ 
u předmětných PZLÚ pro pacienty se sarkopenickou obezitou dojde rozhodnutím Ústavu 
k rozšíření podmínek úhrady. To povede ke zvýšení počtu léčených pacientů, 
k navýšení počtu balení předepisovaných a hrazených PZLÚ. V takovém případě je Ústav 
povinen v souladu s § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. provést hodnocení nákladové 
efektivity a dopadu na finanční prostředky veřejného zdravotného pojištění. 
 
Hodnocení nákladové efektivity nebylo v předmětném správním řízení dostatečně 
diskutováno. Konstatování Ústavu, že PZLÚ náležející do referenční skupiny č. 108/6 mohou 
být podávány pacientům se sarkopenickou obezitou již nyní s argumentací, že druh PZLÚ 
a maximální denní kalorický limit stanoví lékař s funkční licencí F16, považuje odvolatel 
za nedostatečné. Ústav svoje tvrzení ničím nedokládá, ačkoliv by svoji správní úvahu měl 
založit na skutečnostech založených ve spise. Podklad, který by svědčil tvrzení Ústavu, však 
ve spise založen není.  
 
Z výše uvedených důvodů má odvolatel za to, že se Ústav řádně nezabýval vhodností 
podávání hyperkalorických PZLÚ u pacientů se sarkopenickou obezitou. Dále se Ústav řádně 
nezabýval nákladovou efektivitou, přestože se jedná o rozšíření podmínek úhrady o novou 
terapeutickou skupinu, tj. pacienty se sarkopenickou obezitou s maximální denní dávkou 
energetického příjmu 1500 kcal.  
 
Odkaz na provedenou hloubkovou revizi referenční skupiny ve vypořádání námitek nestačí. 
Odvolatel namítá, že nákladovou efektivitu při rozšíření hrazených terapeutických indikací 
Ústav nezhodnotil a není tedy možné uvést, zda nově stanovené podmínky úhrady splňují 
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zákonná kritéria nákladové efektivity, a tedy zda jsou v souladu s § 15 odst. 6 písm. d) a odst. 7 
a 8 téhož ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. Počet pacientů se SO, kteří mají dostávat 
hyperkalorickou výživu, nebyl řádně diskutován, což přináší nejistotu hodnocení dopadu 
na rozpočet hodnocených PZLÚ z referenční skupiny 108/6, kam PZLÚ hodnocené v tomto 
správním řízení patří. 
 
Odvolatel z uvedených důvodů trvá na skutečnosti, že u vzorové PZLÚ k posuzovaným 
PZLÚ nebyla dostatečně zhodnocena nákladová efektivita podávání předmětných PZLÚ 
pacientům se sarkopenickou obezitou, ani nebyl dostatečně zhodnocen dopad 
na rozpočet hrazení PZLÚ u takových pacientů. Ústav v odůvodnění napadeného 
rozhodnutí řádně nevypořádal všechny zaslané námitky týkající se právě nezhodnocení 
farmakoekonomických analýz. 
 
Odvolací orgán k výše uvedeným námitkám uvádí následující.   
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že odvolatel brojí svými námitkami proti postupu a výsledku 
stanovení podmínek DZÚ předmětných PZLÚ v napadeném rozhodnutí.  
 
Na straně 11 a 14 napadeného rozhodnutí Ústav ke stanovení podmínek DZÚ uvedl, 
že podmínky jedné další zvýšené úhrady navržené žadatelem jsou ve stejném znění jako 
podmínky jedné další zvýšené úhrady vzorové PZLÚ, a proto Ústav žádosti vyhověl. 
 
Odvolací orgán uvádí, že úhrada z veřejného zdravotního pojištění vzorové PZLÚ byla 
stanovena rozhodnutím Ústavu ze dne 9. 10. 2020, č. j. sukl255141/2020, 
sp. zn. SUKLS104884/2020, v řízení o žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady ze zdravotního pojištění potravin pro zvláštní lékařské účely, které bylo odvolatelem 
také napadeno odvoláním.  
 
Odvolacímu orgánu je ze své úřední činnosti známo, že rozhodnutí Ústavu ze dne 9. 10. 2020, 
č. j. sukl255141/2020, sp. zn. SUKLS104884/2020, ministerstvo zrušilo pro nezákonnost 
v rozsahu výroků o výši a podmínkách další zvýšené úhrady (výroky č. 2b a 4b) a věc vrátilo 
k novému projednání rozhodnutím ministerstva ze dne 2. 5. 2022, č.j. MZDR 54779/2020-
2/OLZP, zn. L114/2020 (dále jen „rozhodnutí ministerstva o vzorové PZLÚ“). 
 
S ohledem na skutečnost, že ministerstvo shledalo, že DZÚ vzorového přípravku byla 
stanovena v rozporu s právními předpisy, nezbývá odvolacímu orgánu než zrušit rovněž 
výroky napadeného rozhodnutí o DZÚ předmětných PZLÚ, které z části zrušeného rozhodnutí 
Ústavu o vzorové PZLÚ vychází. Za stavu, kdy před vydáním rozhodnutí o odvolání odvolací 
orgán v rámci jiného odvolacího řízení zjistí, že úhrada vzorové PZLÚ byla stanovena 
v rozporu se zákonem, musí tato skutečnost nevyhnutelně nést svůj odraz taktéž v řízení 
o odvolání o podobných PZLÚ. Na uvedeném závěru nic nemění okolnost, že Ústav 
postupoval v době vydání svého rozhodnutí o podobných PZLÚ správně, tj. na základě svého 
v tu dobu předběžně vykonatelného rozhodnutí o vzorové PZLÚ.  
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Závěry ministerstva o nezákonnosti rozhodnutí Ústavu o vzorové PZLÚ jsou skutečnostmi se 
zásadním vlivem na posouzení otázky zákonnosti napadeného rozhodnutí, ke kterým je 
odvolací orgán k okamžiku vydání tohoto rozhodnutí v předmětném správním řízení zásadně 
povinen přihlížet (srov. mj. zásadu materiální pravdy – § 3 správního řádu). Odvolací orgán 
v duchu uvedeného posoudil napadené rozhodnutí spolu s předmětným správním řízením 
se závěrem, že napadené rozhodnutí je stiženo vadou působící jeho nezákonnost, neboť DZÚ 
předmětných PZLÚ se zakládá na DZÚ vzorové PZLÚ stanovené v rozporu s právními 
předpisy. Odvolacímu orgánu z toho důvodu nezbývá než zrušit napadenou část napadeného 
rozhodnutí a vrátit věc Ústavu k novému projednání. V opačném případě by ze zdravotního 
pojištění byly hrazeny PZLÚ, které do systému hrazených přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely vstoupily na základě své podobnosti se vzorovou PZLÚ, u které ale odvolací 
orgán dospěl k závěru, že její úhrada nebyla stanovena v souladu s právními předpisy. Ústav 
v rámci nového projednání vyjde ze skutkového a právního stavu, jenž bude aktuálně 
relevantní v době vydání nového rozhodnutí. 
 
 

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 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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