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R O Z H O D N U T Í  

 
Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 
 
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  



 

Str. 2 z 32 

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Merck Sharp & Dohme B.V. 
se sídlem Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemské království, 
zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, 
IČ: 28462564 
 
 Takeda Pharma A/S 
se sídlem Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánské království, IČ: 16406899 
zastoupena: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Panorama Business 
Center, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 60469803 
 
 AstraZeneca AB 
se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království, IČ: 556011-7482 
zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 
Jinonice, IČ: 63984482 
 
 Novartis Europharm Limited 
se sídlem Vista Building, Elm Park, Merrion Road, D04A9N6 Dublin 4, Irsko, IČ: 617523 
zastoupena: Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ: 64575977 
 
 Boehringer Ingelheim International GmbH 
se sídlem Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Spolková republika Německo, 
IČ: HRB21063 
zastoupena: Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, 
IČ: 48025976 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka 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, všech 
společně zastoupených Ing. Marcelou Malinovou, trvale bytem Polní 331, Hostouň (dále 
jen „odvolatel SVAZ“) 
 

 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 
3, IČO: 41197518 (dále jen „odvolatel VZP“) 

 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, se sídlem Binger Strasse 173, D-55216 

Ingelheim am Rhein, Spolková republika Německo, IČ: HRB21063, zastoupeného 
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1, 
IČ: 48025976 (dále jen „odvolatel Boehringer“) 
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proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 5. 4. 2022, 
č. j. sukl70735/2022, sp. zn. SUKLS151561/2014 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném řízení o změně výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva 
ovlivňující inkretinový systém, tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:   Doplněk názvu 

0027940  BYETTA     10MCG INJ SOL 1X2,4ML 

0027937  BYETTA     5MCG INJ SOL 1X1,2ML 

0029199  GALVUS     50MG TBL NOB 56 

0028740  JANUVIA     100MG TBL FLM 28 

0028743  JANUVIA     100MG TBL FLM 98 

0149500  ONGLYZA     5MG TBL FLM 30X1 

0149501  ONGLYZA     5MG TBL FLM 90X1 

0168447  TRAJENTA     5MG TBL FLM 30X1 

0168451  TRAJENTA     5MG TBL FLM 90X1 

0194453  VIPIDIA     25MG TBL FLM 28 

(dále také společně jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o:  
 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší 
a věc se vrací 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 skutečnosti. 
 
Ústav dne 26. 9. 2014 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad ve smyslu 
§ 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo 
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení sp. zn. SUKLS151561/2014 o změně 
výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků zařazených do referenční 
skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém (dále také jen 
„předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 5. 4. 2022 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
 
„1. 
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Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupinu léčivých přípravků zařazených 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
základní úhradu ve výši 14,4413 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen 
„ODTD“). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, 
tj. k výrokům č. 2-12, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 11 
a ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupinu 
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obsahem léčivých látek exenatid, 
semaglutid, liraglutid a dulaglutid (zařazených do referenční skupiny č. 9/5) jednu další 
zvýšenou úhradu ve výši 52,3445 Kč za ODTD. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 3b) a 4b), které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky 
navazujícími. 
 
3. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0027940  BYETTA     10MCG INJ SOL 1X2,4ML 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 433,24 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění do 31. 12. 2021 (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mění 
dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že 
je nově stanovuje takto: 
 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 



 

Str. 5 z 32 

k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem exenatidu hrazeny. 
 
Tento výrok 3a) rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výroku č. 3b) uvedenému v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k tomuto výroku 
výrokem navazujícím. 
 
b) 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění mění výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění léčivého přípravku: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0027940  BYETTA     10MCG INJ SOL 1X2,4ML 

 
tak, že nově činí 1 570,34 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení 33 odst. 1 a 2, § 34 odst. 1 písm. c), 
§ 34 odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje 
takto: 
 
V 
L2/ DIA 
P2: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 
1) v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u pacientů, u kterých není při podávání 
maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků (včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) 
po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné kontroly diabetu definované jako hladina 
HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě II. a vyššího stupně definované jako BMI 
nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu 
hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není 
exenatid dále hrazen; 
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir, inzulin glargin, inzulin degludek) v denní dávce alespoň 
20 U po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny 
HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná 
kombinace exenatidu s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena. 
 
 
 
 
4. 
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a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0027937  BYETTA     5MCG INJ SOL 1X1,2ML 

do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 216,62 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem exenatidu hrazeny. 
 
Tento výrok 4a) rozhodnutí je ve smyslu § 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. 
 
b) 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 11 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění mění výši jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního 
pojištění léčivého přípravku 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0027937  BYETTA     5MCG INJ SOL 1X1,2ML 

 
tak, že nově činí 785,17 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení 33 odst. 1 a 2, § 34 odst. 1 písm. c), § 
34 odst. 2 a § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky jedné další zvýšené 
úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje 
takto: 
 
 
V 
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L2/ DIA 
P2: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 
1) v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u pacientů, u kterých není při podávání 
maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků (včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) 
po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné kontroly diabetu definované jako hladina 
HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě II. a vyššího stupně definované jako BMI 
nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu 
hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není 
exenatid dále hrazen; 
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir, inzulin glargin, inzulin degludek) v denní dávce alespoň 
20 U po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny 
HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná 
kombinace exenatidu s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena. 
 
5. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0029199  GALVUS     50MG TBL NOB 56 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 404,36 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Vildagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, vildagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem vildagliptinu hrazeny. 
 
 
6. 
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Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0028740  JANUVIA     100MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 404,36 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek TESAVEL 100MG TBL FLM 28, kód SÚKL 0029647. 
 
7. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0028743  JANUVIA     100MG TBL FLM 98 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 1 415,25 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 



 

Str. 9 z 32 

P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek TESAVEL 100MG TBL FLM 98, kód SÚKL 0029650. 
 
8. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0149500  ONGLYZA     5MG TBL FLM 30X1 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 433,24 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem saxagliptinu hrazeny. 
 
9. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0149501 ONGLYZA     5MG TBL FLM 90X1 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 1 299,72 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem saxagliptinu hrazeny. 
 
10. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0168447 TRAJENTA     5MG TBL FLM 30X1 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 433,24 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou 
a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem linagliptinu hrazeny. 
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11. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0168451 TRAJENTA     5MG TBL FLM 90X1 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 1 299,72 Kč  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
 
P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou 
a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem linagliptinu hrazeny. 
 
12. 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku   Doplněk názvu 

0194453 VIPIDIA     25MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 9/5 – léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém 
dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 404,36 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) 
a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního 
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že je nově stanovuje takto: 
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P: Alogliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c 
při kontrole po 6 měsících léčby, alogliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem alogliptinu hrazeny.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel SVAZ podal dne 14. 4. 2022 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel SVAZ 
napadá napadené rozhodnutí ve výrocích č. 2 – 12 a domáhá se zrušení rozhodnutí a nového 
projednání věci Ústavem. 
 
Odvolatel SVAZ uplatňuje vůči napadenému rozhodnutí následující námitky: 
 
1. Napadené rozhodnutí je nezákonné, a to z důvodu neúplného a nesprávného hodnocení 
dopadu na rozpočet veřejného zdravotního pojištění. 
 
2. Neúplné a nedostatečně zdůvodněné rozšíření podmínek úhrady v napadeném rozhodnutí 
je v rozporu s ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb. v § 39b odst. 2 písm. c) a § 17 odst. 2 
upravujícími veřejný zájem ve smyslu zajištění stability systému v rámci jeho finančních 
možností dle zákona. Z těchto důvodů je napadené rozhodnutí vydáno v rozporu se správní 
zásadou zakotvenou v § 3 správního řádu: správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav 
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Byla rovněž porušena zásada podle § 2 odst. 4 
správního řádu: správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby 
odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných 
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
 
3. Nezákonnost rozhodnutí velkou měrou dopadá na pacienty, kteří v jeho důsledku mohou 
mít ohroženu dostupnost hrazené péče a budou při rozléčení nuceni přejít na jinou léčbu, 
v důsledku čehož mohou být ohroženi závažnými zdravotními komplikacemi. 
 
4. Nezákonnost rozhodnutí zakládá vysoké výdaje z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění, které těmito výdaji může být zásadním způsobem destabilizováno. 
 
Odvolatel VZP podal dne 25. 4. 2022 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel VZP napadá 
napadené rozhodnutí ve výrocích č. 2 – 12 a domáhá se zrušení rozhodnutí a nového 
projednání věci Ústavem. 
 
Odvolatel VZP uplatňuje vůči napadenému rozhodnutí následující námitky: 
 



 

Str. 13 z 32 

1. Ústav v řízení postupoval v rozporu se základními zásadami správního řízení, především 
se zásadou zákonnosti, materiální pravdy a ochrany veřejného zdraví. Ústav také postupoval 
v rozporu s § 15 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
2. Odvolatel VZP již v průběhu řízení ve svém vyjádření k 4. hodnotící zprávě ze dne 
24. 2. 2022 (dále jen „hodnotící zpráva“) doložil, že dopad do rozpočtu je s ohledem 
na zachování stability rozpočtu veřejného zdravotního pojištění vysoký a v rozporu s veřejným 
zájmem dle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Ústav však tuto námitku vypořádal jen 
konstatováním, že vyjádření o neakceptovatelnosti dopadu na rozpočet neobdržel od všech 
zdravotních pojišťoven, což však odvolatel považuje za neakceptovatelné. Ústav má dle jeho 
názoru povinnost všechny namítané skutečnosti prozkoumat a následně odůvodnit, proč 
považuje dopad do rozpočtu přesto za akceptovatelný, což neprovedl. Proto je také postup 
Ústavu v předmětném řízení nepřezkoumatelný. 
 
3. Odvolatel VZP vznášel již v průběhu řízení i námitky vůči rozšíření podmínek úhrady, neboť 
s navrhovaným rozšířením podmínek úhrady lze předpokládat navýšení nákladů z veřejného 
zdravotního pojištění ve skupině léčivých přípravků spadajících do referenční skupiny č. 9/5 
o 13 až 83 % v prvních pěti letech. Ani s touto námitkou se však Ústav v předmětném správním 
řízení nevypořádal dostatečně. 
 
Odvolatel Boehringer podal dne 25. 4. 2022 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
Boegringer napadá napadené rozhodnutí ve výrocích č. 1, 10 a 11 a domáhá se zrušení 
rozhodnutí a nového projednání věci Ústavem. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 10 a 11 
držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků v těchto výrocích uvedených. 
  
Odvolatel Boehringer uplatňuje vůči napadenému rozhodnutí následující námitky: 
 
1. Odvolatel namítá, že stanovení základní úhrady je nesprávné a nepřezkoumatelné, protože 
přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích Evropské unie je založen 
na odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), které nejsou podloženy žádnými důkazy 
o jejich konkrétní výši. Ústav při vydání napadeného rozhodnutí postupoval nejen v rozporu 
s povinností zjistit skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 správního řádu, 
ale nerespektoval ani závazný právní názor ministerstva jakožto odvolacího správního orgánu, 
vyslovený v rozhodnutí ze dne 18. 12. 2019, č. j.: MZDR 21811/2018-3/CAU, zn.: L15/2018. 
 
2. Odvolatel dále zdůrazňuje, že je nezbytně nutné zjistit přítomnost jednotlivých léčivých 
přípravků na trhu ve státech Evropské unie, neboť povinnost Ústavu shromáždit tyto údaje 
vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb. i ze související judikatury Městského soudu v Praze 
a Nejvyššího správního soudu. Pro naplnění účelu zákona může mít význam jen výpočet 
provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek skutečně obchodován, a nikoli z cen 
virtuálních, přičemž virtuální cenou ani zdaleka není jen cena léčivého přípravku, který se 
v dané zemi vůbec neobchoduje. 
 
3. Dále odvolatel namítá, že Ústav odkazuje na dohodu o úhradě léčivého přípravku 
ONGLYZA, ačkoliv tato dohoda výslovně předpokládá výpadek plynulého zásobování léčivého 
přípravku, ohledně kterého byla uzavřena, a přitom nijak neřeší zajištění plně hrazeného 
přípravku v takovém případě. Dle názoru odvolatele tak příslušná smlouva přímo a výslovně 
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předpokládá situaci, kdy držitel rozhodnutí o registraci tohoto přípravku nezajistí jeho 
dostupnost na trhu v ČR v dostatečném množství po celou dobu účinnosti smlouvy, a to bez 
jakékoliv sankce. Jedinými sankcionovanými pak budou pacienti s diabetem, kteří nebudou 
mít, až do vydání rozhodnutí ve zkrácené revizi žádný léčivý přípravek plně hrazený. Jak rychle 
Ústav v obdobných případech rozhoduje lze zjistit například ze správního řízení 
sp. zn. SUKLS275693/2019. Navíc je nejasný význam pojmu „oprávněná medicínská 
potřeba“. Tento pojem má nejasný obsah a dle názoru odvolatele je celý text ujednání nejasný, 
a nelze jej považovat za „zcela určitý a nepochybný závazek“, který by garantoval zajištění 
veřejného zájmu, jak vyplývá z judikatury. 
 
4. Odvolatel dále namítá, že v průběhu správního řízení opakovaně upozorňoval, že léčivá 
látka saxagliptin není terapeuticky zaměnitelná s ostatními zástupci referenční skupiny č. 9/5, 
neboť se významně se odlišuje s ohledem na její vlastnosti (bezpečnost terapie) rozhodné 
s ohledem na § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
5. Dále odvolatel uvádí, že v průběhu správního řízení opakovaně upozorňoval, že Ústavem 
navrhované podmínky úhrady neobsahují možnost kombinování terapie léčivými přípravky 
referenční skupiny č. 9/5 při základní úhradě s insulinem, který patří k základním léčivům 
terapie jak diabetu 1. typu, tak i diabetu 2. typu. 
 
6. Odvolatel dále upozorňuje, že je Ústav v průběhu správního řízení nečinný, přičemž 
odvolatel vycházel z vyjádření samotného Ústavu: „Dne 10. 9. 2014 Ústav vložil do spisu návrh 
hodnotící zprávy. Dne 7. 6. 2018 Ústav vložil do spisu první finální hodnotící zprávu. Dne 
19. 2. 2019 Ústav vložil do spisu druhou finální hodnotící zprávu. Dne 13. 3. 2020 Ústav vložil 
do spisu třetí finální hodnotící zprávu. Dne 17. 4. 2020 Ústav vydal rozhodnutí 
č. j. sukl97025/2020, proti kterému podali účastníci Boehringer, Merck a Novartis odvolání.”. 
 
7. Na závěr odvolatel namítá, že z důkazů obsažených ve spisu je zřejmé, že inhibitory 
dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4, tj. gliptiny) a agonisté GLP-1 receptoru nejsou v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné a významně se odlišují s ohledem na jejich vlastnosti rozhodné 
s ohledem na § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Ministerstvo na základě předložených 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 

 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí, k jakým konkrétním změnám v podmínkách úhrady 
předmětných přípravků napadeným rozhodnutím došlo.  
 
Odvolací orgán zároveň předesílá, že původní (předcházející) podmínky úhrady všech 
předmětných přípravků, které byly platné v době vydání napadeného rozhodnutí (tj. ke dni 
5. 4. 2022), jsou poznamenány na str. 73, 74, 77 a 78 napadeného rozhodnutí a ve spise jsou 
podloženy rozhodnutím Ústavu ze dne 20. 1. 2017, které bylo vydáno ve zkrácené revizi 
systému úhrad předmětné referenční skupiny č. 9/5 sp. zn. SUKLS262183/2016 
a do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 19. 2. 2019 pod č. j. sukl43751/2019 
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(dále také jen „rozhodnutí ve zkrácené revizi“). Odvolací orgán také upozorňuje, že kromě 
předmětných přípravků BYETTA (kódy Ústavu: 0027940, 0027937) nebyly a nejsou žádné 
předmětné přípravky hrazeny v úrovni jedné další úhrady zvýšené (dále jen „DZÚ“). 
 
Předmětné léčivé přípravky BYETTA (kódy Ústavu: 0027940, 0027937), které obsahují léčivou 
látku exenatid, měly následující původní podmínky základní úhrady. 
„L/DIA, END, INT  
P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně 
s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina 
HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu 
o 7% či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále 
hrazen.“ 
 
Pro úplnost si odvolací orgán dovoluje zvláště upozornit na význam výrazu „a/nebo“, který se 
vyskytuje v první větě uvedeného indikačního omezení. Díky použití tohoto výrazu bylo možno 
předmětné přípravky BYETTA hradit jednak ve dvojkombinaci s metforminem či 
ve dvojkombinaci se sulfonylureou a jednak i v trojkombinaci s metforminem a sulfonylureou. 
 
Výroky č. 3a) a 4a) napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětných 
přípravků BYETTA, které se vztahují k úrovni základní úhrady, a to do následující podoby. 
„P: Exenatid je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, exenatid není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé 
přípravky s obsahem exenatidu hrazeny.“ 
 
Předmětné léčivé přípravky BYETTA (kódy Ústavu 0027940, 0027937), měly také následující 
původní podmínky úhrady, které se vztahují k DZÚ. 
„V  
L2/DIA  
P2: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou 
u pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně sitagliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 6,0% dle IFCC a zároveň při obezitě 
II. a vyššího stupně definované jako BMI nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1C bez současného vzestupu 
tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není exenatid dále hrazen.“ 
 
Výroky č. 3b) a 4b) napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětných 
přípravků BYETTA, které se vztahují k DZÚ, a to do následující podoby. 
„V 
L2/ DIA 
P2: Exenatid je ve zvýšené úhradě hrazen: 
1) v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u pacientů, u kterých není při podávání 
maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků (včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) 
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po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné kontroly diabetu definované jako hladina 
HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě II. a vyššího stupně definované jako BMI 
nad 35. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu a 10% či vyššímu poklesu 
hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 měsících léčby, není 
exenatid dále hrazen; 
2) v kombinaci s bazálním analogem inzulinu u diabetiků 2. typu se zachovalou sekrecí 
inzulinu, u nichž použití kombinace alespoň jednoho perorálního antidiabetika s bazálním 
analogem inzulinu (inzulin detemir, inzulin glargin, inzulin degludek) v denní dávce alespoň 20 
U po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu 2. typu o 10 % či vyššímu poklesu hladiny 
HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti při kontrole po 6 měsících léčby, volná 
kombinace exenatidu s bazálním analogem inzulinu není dále hrazena.“ 
 
Předmětný léčivý přípravek GALVUS (kód Ústavu: 0029199), který obsahuje léčivou látku 
vildagliptin a předmětné léčivé přípravky JANUVIA a TESAVEL (kódy Ústavu: 0028740, 
0028743, 0029647, 0029650), které obsahují léčivou látku sitagliptin, měly následující původní 
podmínky úhrady: 
„L/DIA, END, INT  
P: Sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, lixisenatid) je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních 
tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbAlc nižší než 
6,0% dle IFCC. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší 
pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin (vildagliptin, liraglutid, 
lixisenatid) není dále hrazen.“ 
 
Výrokem č. 5 napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětného přípravku 
GALVUS do následující podoby: 
„P: Vildagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, vildagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem vildagliptinu hrazeny.“ 
 
Výroky č. 6 a 7 napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětných přípravků 
JANUVIA a TESAVEL do následující podoby: 
„P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny.“ 
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Předmětné léčivé přípravky ONGLYZA (kódy Ústavu: 0149500, 0149501), které obsahují 
léčivou látku saxagliptin, měly následující původní podmínky úhrady: 
„L/DIA, END, INT  
P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo 
thiazolidindionem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li k 
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při kontrole 
po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen.“ 
 
Výroky č. 8 a 9 napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětných přípravků 
ONGLYZA do následující podoby: 
„P: Saxagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, saxagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem saxagliptinu hrazeny.“ 
 
Předmětné léčivé přípravky TRAJENTA (kódy Ústavu 0168451, 0168447), které obsahují 
léčivou látku linagliptin, měly následující původní podmínky úhrady: 
„L/DIA, END, INT  
P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou 
a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen.“ 
 
Výroky č. 10 a 11 napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětných 
přípravků TRAJENTA do následující podoby: 
„P: Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou 
a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem linagliptinu hrazeny.“ 
 
Předmětný přípravek VIPIDIA (kód Ústavu 0194453), který obsahuje léčivou látku alogliptin, 
měl následující původní podmínky úhrady: 
„L/DIA, END, INT  
P: Alogliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0% dle IFCC. Nedojde-li 
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k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7% či vyšší pokles hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, alogliptin není dále hrazen.“ 
 
Výrokem č. 12 napadeného rozhodnutí změnil Ústav podmínky úhrady předmětného přípravku 
VIPIDIA do následující podoby: 
„P: Alogliptin je hrazen v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou nebo v kombinaci 
s thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol. Nedojde-li 
k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při 
kontrole po 6 měsících léčby, alogliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou 
léčivé přípravky s obsahem alogliptinu hrazeny.“ 
 
Z výše uvedeného je zjevné, že Ústav kromě DZÚ u přípravků BYETTA odstranil z podmínek 
úhrady všech předmětných přípravků jejich preskripční omezení. Nově tedy mohou všechny 
předmětné přípravky k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění v úrovni základní 
úhrady indikovat i lékaři jiných odborností než DIA, END či INT. 
 
Předmětné přípravky BYETTA lze v úrovni základní úhrady nově hradit v kombinaci 
s thiazolidindiony (tj. např. přípravky s obsahem pioglitazonu). V úrovni DZÚ lze předmětné 
přípravky BYETTA nově hradit též v kombinaci s bazálním analogem inzulinu. V případě 
trojkombinace s metforminem a sulfonylureou jsou předmětné přípravky v úrovni DZÚ nově 
hrazeny i pro některé skupiny pacientů, kteří dříve užívali jiný gliptin než sitagliptin. Předmětné 
přípravky ONGLYZA je možno nově hradit v trojkombinaci s metforminem a sulfonylureou. 
 
V indikačním omezení všech předmětných přípravků se nyní také nově používají místo 
starších jednotek měření glykovaného hemoglobinu „% IFCC“ nové jednotky „mmol/mol“. 
Matematický vztah mezi těmito jednotkami je Xmmol/mol = 10 ・ X%IFCC. Čili vyjádření dle 

starých jednotek 6,0 % dle IFCC odpovídá vyjádření dle nových jednotek 60 mmol/mol. 
Z uvedeného je tak zřejmé, že kromě DZÚ u přípravků BYETTA lze všechny předmětné 
přípravky nově hradit i u pacientů s hladinou glykovaného hemoglobinu mezi 60 mmol/mol 
a 53 mmol/mol. 
 
Poslední věta nového indikačního omezení všech předmětných přípravků, která se vztahuje 
k úrovni základní úhrady, byť se v původním indikačním omezení nevyskytovala, dle názoru 
odvolacího orgánu nic nového v zásadě nepřináší, neboť hrazenému podání všech 
předmětných přípravků v kombinaci s inzulinem již v původním znění jejich indikačního 
omezení, které se vztahovalo k úrovni základní úhrady, bránila jeho první věta, která uváděla 
taxativní výčet kombinací, ve kterých bylo možno všechny předmětné přípravky hradit, přičemž 
kombinace s inzulinem tam uvedena nebyla. K tomu lze zopakovat, že v kombinaci s bazálním 
analogem inzulinu lze nově hradit jen předmětné přípravky BYETTA a jen v úrovni a za 
podmínek DZÚ. 
 
Po ozřejmění změn v podmínkách úhrady předmětných přípravků, ke kterým došlo 
napadeným rozhodnutím, se již bude odvolací orgán věnovat jednotlivým odvolacím 
argumentům odvolatele SVAZ. 
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K argumentaci odvolatele SVAZ, že dne 10. 3. 2022 zasílal vyjádření k hodnotící zprávě 
Ústavu, kde zcela jednoznačně uvedl, že nesouhlasí s rozšířením podmínek úhrady, které 
navrhl Ústav, přičemž důvodem nesouhlasného vyjádření byl jednak očekávaný dopad 
na rozpočet a jeho hodnocení Ústavem a jednak dopady nezákonného rozhodnutí Ústavu 
na pacienty s diabetem, upřesňuje odvolací orgán následující. 
 
Ústav v rámci hodnotící zprávy, která byla do předmětné spisové dokumentace vložena 
pod č. j. sukl41602/2022, navrhoval rozšířit podmínky úhrady předmětných přípravků 
ve stejném rozsahu, jak nakonec bylo stanoveno i v napadeném rozhodnutí. 
 
Odvolatel SVAZ uplatnil k této hodnotící zprávě své námitky ve vyjádření ze dne 10. 3. 2022, 
které bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo stejného dne pod č. j. sukl51313/2022. 
Odvolatel SVAZ ve svém vyjádření nijak věcně nebrojil proti změnám v podmínkách DZÚ 
předmětných přípravků BYETTA. S ohledem na různé okolnosti dopadu do rozpočtu brojil proti 
zamýšlenému rozšíření podmínek úhrady předmětných přípravků pro pacienty s hladinou 
glykovaného hemoglobinu mezi 60 mmol/mol a 53 mmol/mol. 
 
Ústav na vyjádření odvolatele SVAZ k hodnotící zprávě reagoval na str. 14 a 15 napadeného 
rozhodnutí, na jeho námitky však nepřistoupil a zamýšlené rozšíření podmínek úhrady v rámci 
napadeného rozhodnutí realizoval. 
 
Jako zásadní námitku k hodnocení odvolatel SVAZ uvedl především očekávaný dopad 
na rozpočet, resp. způsob, jak Ústav hodnotil očekávaný dopad v hodnotící zprávě, přičemž 
SVAZ se vyjadřoval ke snížení hladiny glykovaného hemoglobinu ze současných 60 mmol/mol 
na 53 mmol/mol u pacientů nedostatečně kompenzovaných na monoterapii, tedy k rozšíření 
podmínek úhrady u dvou skupin pacientů, a to konkrétně jednak pro pacienty léčené 
dvojkombinací předmětného přípravku a metforminu a jednak pro pacienty léčené 
dvojkombinací předmětného přípravku s thiazolidindionem, dvojkombinací předmětného 
přípravku se sulfonyureou a trojkombinací předmětného přípravku se sulfonylureou 
a metforminem, přičemž členění skupin pacientů vychází z hodnocení Ústavu, kdy Ústav 
v těchto dvou částech hodnotil dopad na rozpočet a odvolatel SVAZ se vyjadřoval zvlášť 
k oběma možnostem léčby. 
 
Ústav se ve věci posuzování nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu zabýval v rámci 
hodnotící zprávy otázkou rozšíření podmínek úhrady předmětných přípravků pro některé 
pacienty s hladinou glykovaného hemoglobinu mezi 60 mmol/mol a 53 mmol/mol z pohledu 
použití dvojkombinace předmětného přípravku s metforminem (viz str. 50 až 60 hodnotící 
zprávy) a zvláště z pohledu jiných kombinací, konkrétně dvojkombinace s thiazolindionem, 
dvojkombinace se sulfonylureou a trojkombinace s metforminem a sulfonylureou (viz str. 60 
až 62 napadeného rozhodnutí). Na str. 60 hodnotící zprávy uvedl Ústav jako dílčí závěr řešení 
otázky dopadu do rozpočtu, že „Analýza dopadu na rozpočet SITA (LP JANUVIA) + MET 
ve srovnání s komparátorem SU + MET v indikaci terapie DMT2 u populace pacientů s DMT2 
nedostatečně kompenzovaných (hodnota HbA1c v rozmezí  
53–59 mmol/mol) odhaduje 16 203 až 106 196 léčených pacientů a ukazuje výsledek ve výši 
119,5 až 783,5 milionů Kč v prvních pěti letech. Výsledný dopad na rozpočet lze s ohledem 
na výše uvedené považovat za akceptovatelný.“ Na str. 62 napadeného rozhodnutí pak zase 
k dopadu do rozpočtu Ústav uvedl, že „Co se týče dopadu na rozpočet při změně indikačního 
omezení přípravků z referenční skupiny č. 9/5 spočívající ve změně výchozí hladiny HbA1c 
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z původní 60 mmol/mol na novou 53 mmol/mol pro všechny výše uvedené kombinace v rámci 
stávajícího indikačního omezení inkretinů, Ústav uvádí následující. Analýza dopadu 
na rozpočet hodnocena výše v části „A. Změna výchozí hladiny HbA1c z původní 60 mmol/mol 
na novou 53 mmol/mol pro kombinaci inkretin + MET“ zahrnuje všechny pacienty léčené 
inkretiny bez ohledu na to v jaké kombinaci je inkretin podáván. Toto vyplývá z postupu výpočtu 
pacientů vhodných k terapii inkretiny a následného odvození počtu pacientů s hodnotou 
HbA1c v rozmezí 53-60 mmol/mol, který je podrobně popsán v Rozhodnutí ze dne 17. 4. 2020, 
č. j. sukl97025/2020. Výsledný dopad na rozpočet se tedy vztahuje na všechny kombinace 
léčiv zahrnuté ve stávajícím indikačním omezení inkretinů a lze jej s ohledem na výše uvedené 
považovat za akceptovatelný.“  
 
Odvolací orgán má pak za to, že Ústav v rámci hodnotící zprávy zaštiťoval jím akceptovaným 
rozpětím dopadu do rozpočtu za prvních pět let ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč všechny 
kombinační režimy předmětných přípravků, které zamýšlené znění jejich indikačních omezení 
zohledňovalo, a to právě u pacientů s hladinou glykovaného hemoglobinu mezi 60 mmol/mol 
a 53 mmol/mol. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že Ústav se v rámci hodnotící zprávy zabýval i otázkou 
akceptovatelnosti prezentovaného rozmezí dopadu do rozpočtu ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč, 
a to konkrétně na str. 59 a 60 hodnotící zprávy. Ústav např. uvedl tabelární přehled dopadů 
do rozpočtu některých jiných terapií, přičemž prezentovaný rozsah dopadu do rozpočtu 
k rozšiřujícím podmínkám úhrady předmětných přípravků převyšoval (a to velmi výrazně) 
v dané tabulce prezentované hodnoty dopadu do rozpočtu u jiných terapií. K tomu Ústav 
uzavřel, že „V případě, že stanovení úhrady léčivému přípravku s výše uvedeným dopadem 
na rozpočet není v souladu s veřejným zájmem dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění ve smyslu ohrožení fungování systému zdravotnictví a jeho stability, 
Ústav požaduje takové vyjádření všech zdravotních pojišťoven ve lhůtě pro vyjádření se 
k podkladům. Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví mají být vyjádření zdravotních 
pojišťoven k výši dopadu na rozpočet přezkoumatelná a podložená relevantními úvahami. 
Pokud Ústav odůvodněné vyjádření všech zdravotních pojišťoven obdrží, navrhne léčivému 
přípravku úhradu nestanovit.“ Odvolatel SVAZ pak na to reagoval právě jeho vyjádřením 
ze dne 10. 3. 2020. 
 
Odvolatel SVAZ namítá, že Ústav vypořádal jeho vyjádření na str. 15 napadeného rozhodnutí 
s tím, že v souladu s požadavky odvolacího orgánu dospěl k závěru, že vyjádření odvolatele 
SVAZ k vysokému dopadu na rozpočet nebylo podloženo žádnými konkrétními a relevantními 
úvahami, výpočty, analýzami nebo jinými podklady. S takovým vypořádáním odvolatel SVAZ 
zásadně nesouhlasí, jelikož Ústav při rozšíření podmínek úhrady hodnoceným ve vztahu 
ke skupině pacientů léčených dvojkombinací předmětného přípravku a metforminu sám 
očekává dopad na rozpočet ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč v prvních pěti letech, kdy 
k nákladům odvolatel SVAZ uvedl také přehledně náklady a dopad na rozpočet, který Ústav 
uvedl v hodnocení. K hodnocení odvolatel SVAZ dále také uvedl, a tomu zcela jasně odpovídá 
také tabulka č. 1, že očekávaný dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění 
hodnoceného režimu je v porovnání s jinými léčivými přípravky indikovanými k léčbě diabetes 
mellitus řádově vyšší, a jak bylo vidět z tabulky, očekávaný dopad na rozpočet a stávající 
náklady na komparátora se liší o jeden dekadický řád, tedy nejméně 10násobně. Z tabulky je 
jasně patrný rozdíl v nákladech a zvyšující se dopad na rozpočet, čili není pravdou, že by 
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odvolatel SVAZ nepodložil vyjádření k hodnocení žádnými konkrétními úvahami, výpočty, 
analýzami nebo jinými podklady. 
 
S touto argumentací odvolatele se pojí část vypořádání Ústavu ze str. 14 a 15 napadeného 
rozhodnutí, kde Ústav konkrétně uvedl, že „K posouzení výše dopadu na rozpočet Ústav stejně 
jako ve 4. FHZ uvádí, že v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví (MZ), 
č. j. MZDR 50688/2019-2/CAU, zn.: L71/2019 ze dne 9. 4. 2020 Ústav vyžaduje vyjádření 
zdravotních pojišťoven ve lhůtě pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí v případě, 
že stanovení (změna) úhrady léčivého přípravku s dopadem na rozpočet uvedeným 
v hodnotící zprávě není v souladu s veřejným zájmem dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění ve smyslu ohrožení fungování systému zdravotnictví a jeho 
stability. Dle tohoto rozhodnutí MZ mají být doložená vyjádření zdravotních pojišťoven 
k dopadu na rozpočet přezkoumatelná a podložená relevantními úvahami (blíže viz také: 
https://www.sukl.cz/leciva/informace-k-hodnoceni-dopadu-na-rozpocet-v-rizenich-o). Ústav 
v souladu s požadavky odvolacího orgánu dospěl k závěru, že vyjádření účastníka Svaz 
k vysokému dopadu na rozpočet nebylo podloženo žádnými konkrétními a relevantními 
úvahami, výpočty, analýzami nebo jinými podklady. Pokud se účastník Svaz domníval, 
že dopad na rozpočet prezentovaný Ústavem ve 4. FHZ může ohrozit fungování systému 
zdravotnictví a jeho stabilitu, a je tak v rozporu s veřejným zájmem, jak sám uvádí, měl takové 
náležité podklady či úvahy Ústavu předložit. To se však v předmětném vyjádření nestalo. 
Účastník Svaz se v předmětném podání vyjádřil pouze k nákladům v předchozích správních 
řízeních a obecně konstatoval navýšení nákladů bez dalších podrobností, k samotnému 
dopadu na rozpočet a k odůvodnění jeho akceptovatelnosti v systému veřejného zdravotního 
pojištění se jakkoliv blíže nevyjádřil. Účastník Svaz se omezil na pouhé konstatování, že dopad 
prezentovaný Ústavem je vysoký, přičemž odkazuje na Ústavem prezentovaný dopad 
na rozpočet na straně 58 ve 4. FHZ. Ústav tedy nepovažuje vyjádření účastníka Svaz 
k neakceptovatelnosti dopadu na rozpočet za relevantně odůvodněné a podložené.“ 
 
Vzhledem k tomu, že se Ústav ve své argumentaci odkazuje na rozhodnutí ministerstva ze dne 
9. 4. 2020, č. j. MZDR 50688/2019-2/CAU, zn. L71/2019, které bylo vydáno ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS151561/2014 (dále také jen „rozhodnutí ministerstva L71/2019“), odvolací 
orgán vyjasní některé jeho okolnosti. 
 
Odvolací orgán nejprve poukazuje na to, že rozhodnutí ministerstva L71/2019 by mělo být 
všem odvolatelům (tj. odvolateli SVAZ, odvolateli VZP a odvolateli Boehringer) známo, jelikož 
byli také účastníky daného správního řízení. Odvolatel SVAZ a odvolatel Boehringer byli tehdy 
dokonce také v pozici odvolatelů proti rozhodnutí Ústavu. Rozhodnutí ministerstva L71/2019 
je pak např. dostupné z veřejně přístupného spisu, který je konkrétně dosažitelný z adresy 
https://verso.sukl.cz/fcgi/verso.fpl?fname=vp_protokol&_idspis=120316646, do nějž bylo 
vloženo dne 23. 4. 2020 pod č. j. sukl117385/2020. Otázkou neakceptovatelné výše dopadu 
do rozpočtu se ministerstvo podrobněji zabývalo např. na str. 58 a 59 rozhodnutí ministerstva 
L71/2019. Odvolací orgán ve stručnosti připomíná, že příliš vysoký dopad do rozpočtu obecně 
přímo brání možnostem naplnění některých podmínek účelné terapeutické intervence 
ve smyslu § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., což je konkrétní zákonný důvod 
pro nepřiznání úhrady léčivému přípravku. 
 
Odvolací orgán rozhodnutím ministerstva L71/2019 v rámci reakce na některé odvolací 
námitky shledal určité vady v postupu Ústavu při posouzení dopadu do rozpočtu (viz zejména 
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str. 58 až 61 rozhodnutí ministerstva L71/2019). Ústav tehdy odmítl určité rozšíření podmínek 
úhrady kvůli tomu, že měl související dopad do rozpočtu za příliš vysoký (resp. vyšší než 
u jiných terapií s již akceptovaným dopadem do rozpočtu), ministerstvo však pro takový závěr 
Ústavu bez dalšího neshledalo dostatečné důvody. 
 
Ministerstvo však upozorňuje, že v rámci rozhodnutí ministerstva L71/2019 v žádném případě 
nepostulovalo obecně platnou povinnost, že pro posouzení dopadu do rozpočtu je naprosto 
nezbytná součinnost všech zdravotních pojišťoven či že se má v situaci bez poskytnutí náležité 
součinnosti všech zdravotních pojišťoven prezentovaný dopad do rozpočtu automaticky 
považovat za akceptovatelný. Aby ministerstvo předešlo možné nesprávné interpretaci 
rozhodnutí ministerstva L71/2019, dovolí si uvést následující.  
 
Ministerstvo nejprve připomíná, že důkazní břemeno v hodnocení dopadu do rozpočtu 
(tj. v předložení analýzy dopadu do rozpočtu) spočívá na účastnících správního řízení, Ústav 
pak takové hodnocení jen posuzuje (srov. s § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Účastník správního řízení, který za určitým účelem (např. kvůli rozšíření podmínek úhrady) 
své hodnocení dopadu do rozpočtu Ústavu předkládá, samozřejmě v rámci daného hodnocení 
může řešit i otázku akceptovatelnosti jím prezentované výše dopadu do rozpočtu a například 
vyslovit názor, že takový dopad do rozpočtu považuje za akceptovatelný. Pokud pak Ústav 
shledá tento prezentovaný názor po zvážení všech okolností daného případu za správný, 
přičemž např. nebude mít k dispozici oponentní stanoviska jiných účastníků daného správního 
řízení (např. právě zdravotních pojišťoven), která by pochopitelně také musel uvážit, Ústav 
může takový dopad do rozpočtu vyhodnotit jako akceptovatelný. Obdobně tomu bude v situaci, 
obdrží-li Ústav vyjádření zdravotních pojišťoven o neakceptovatelnosti prezentovaného 
dopadu do rozpočtu. Měl-li by přitom Ústav k dispozici protichůdné názory účastníků řízení 
k akceptovatelnosti prezentovaného dopadu do rozpočtu, musel by se s nimi náležitě 
vypořádat. 
 
Samozřejmě může nastat i situace, že účastník řízení v rámci svého hodnocení dopadu 
do rozpočtu neřeší otázku akceptovatelnosti jím prezentované výše dopadu do rozpočtu, což 
by ani nebylo překvapivé, neboť nemusí mít reálně dostatek informací o finančních 
možnostech fondu veřejného zdravotního pojištění. Ústav pak může na základě jemu známých 
(a ve spise doložených) okolností vyhodnotit takový dopad do rozpočtu jako akceptovatelný či 
neakceptovatelný. Nepřípustné je však shledat dopad do rozpočtu neakceptovatelný pouze 
na základě toho, že je daný dopad do rozpočtu svým rozsahem větší než Ústavem dříve 
akceptované dopady do rozpočtu v jiných správních řízeních. To by byl postup nedostatečný 
a nesouladný s § 3 správního řádu (viz rozhodnutí ministerstva L71/2019).  
 
Na str. 60 rozhodnutí ministerstva L71/2019 ministerstvo Ústavu uložilo, že „Při novém 
projednání (v navrácené části) správní orgán prvního stupně opatří pro své úvahy vtělené 
do nového rozhodnutí o akceptovatelnosti či nepřijatelnosti dopadu do rozpočtu při uvažované 
možnosti rozšíření podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků náležitý podklad, 
například vyjádření zdravotních pojišťoven k výši dopadu do rozpočtu.“ Tím ministerstvo 
reagovalo na konkrétní situaci a příkladmo uvedlo, jaký podklad by si mohl Ústav pro účely 
prokázání akceptovatelnosti či neakceptovatelnosti dopadu do rozpočtu opatřit. V žádném 
případě však nešlo o taxativní výčet možných podkladů, které by bylo možné pro tyto účely 
použít, proto také ministerstvo tehdy použilo formulaci „například“. 
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Na str. 60 a 61 rozhodnutí ministerstva L71/2019 ministerstvo k vyjádření zdravotních 
pojišťoven upřesnilo, že „Jsou to právě zdravotní pojišťovny, které hospodaří s rozpočtem 
veřejného zdravotního pojištění a které každý kalendářní rok sestavují zdravotně pojistný plán 
na následující kalendářní rok a výhled o celkových příjmech a výdajích a jiných ekonomických 
ukazatelích na roky další (srov. ustanovení § 6 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 15 zákona 
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, 
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10 a násl. vyhlášky č. 125/2018 Sb., 
o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich 
předkládání zdravotními pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů). (srov. § 6 
zák. č. 551/1991 Sb., § 15 zák. č. 280/1992 Sb., §§ 10 a násl. vyhlášky č. 125/2018 Sb.). 
Zdravotní pojišťovny se proto mohou k výši dopadu do rozpočtu v předmětném případě 
podrobně, kvalifikovaně, konkrétně a věcně vyjádřit.“ Tím ministerstvo v zásadě vysvětlilo, 
proč jako příklad uvedlo právě vyjádření zdravotních pojišťoven, přičemž zároveň také 
předestřelo, že by se nemělo jednat jen o jakési neodůvodněné vyjádření formou stručného 
souhlasu či nesouhlasu s prezentovanou výší dopadu do rozpočtu. Je sice pravdou, 
že v některých oblastech postačuje pouze stručný souhlas zdravotních pojišťoven 
(srov. např. s § 15 odst. 6 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb. či § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.), avšak k tomu, aby tím mohla být dostatečně podložena neakceptovatelná 
hodnota dopadu do rozpočtu, pouhý neodůvodněný nesouhlas dle názoru ministerstva 
nestačí. 
 
V rámci předmětného správního řízení odvolatel SVAZ ve vyjádření ze dne 10. 3. 2020 
polemizoval s provedeným posouzením hodnocení dopadu do rozpočtu. Mimo jiné přitom 
upozornil na to, že „v porovnání s jinými léčivými přípravky indikovanými k léčbě diabetes 
mellitus je očekávaný dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění hodnoceného 
režimu řádově vyšší“ a k prezentovanému dopadu do rozpočtu uzavřel, že „je velmi vysoký 
a může ohrozit stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění“. Takové vyjádření odvolatele 
SVAZ není však příliš přesvědčivé, neboť kupříkladu v tabelárním přehledu dopadů 
do rozpočtu některých jiných terapií (viz str. 59 hodnotící zprávy či str. 69 napadeného 
rozhodnutí) také figurují terapie s řádovým rozdílem dopadu do rozpočtu (např. 2–5 mil. Kč 
vs. 22–90 mil. Kč), přesto se jedná o terapie co do výše dopadu do rozpočtu již dříve 
akceptované. Ve vyjádření odvolatele SVAZ tak chybí upřesnění, proč právě v případě 
řádového rozdílu dopadu do rozpočtu pojícího se s požadavkem na rozšíření podmínek 
úhrady předmětných přípravků jde o vážné riziko pro systém veřejného zdravotního pojištění, 
proč je to zrovna zde již významné. Odmítl-li tedy Ústav považovat vyjádření odvolatele SVAZ 
k dopadu do rozpočtu za odůvodnění neakceptovatelnosti jeho výše, je takové odmítnutí 
v principu správné. 
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že vyšel přímo z hodnocení Ústavu a poukázal 
na enormní rozdíly (řádové rozdíly v nákladech na komparátory a v očekávaných nákladech 
a rovněž i v očekávaném dopadu na rozpočty veřejného zdravotního pojištění) a zcela jasně 
uvedl, že tento dopad, tedy dopad ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč v prvních pěti letech může 
ovlivnit fungování systému zdravotnictví a jeho stability, což je v přímém rozporu s § 17 odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Jak již odvolací orgán podotkl, v systému úhrad se již vyskytují takové terapie, jejichž dopady 
do rozpočtu se řádově liší. Z vyjádření odvolatele SVAZ pak bohužel není jednoznačně zřejmé, 
proč právě v případě nyní požadovaného rozšíření podmínek úhrady předmětných přípravků 
je takový řádový rozdíl pro systém veřejného zdravotního pojištění neakceptovatelný. 
Odvolacímu orgánu je jasné, že výdaje z prostředků veřejného zdravotního pojištění nelze 
zvyšovat libovolně, avšak aby mohl Ústav učinit objektivní závěr o tom, že daná intervence již 
přesahuje možnosti veřejného zdravotního pojištění, potřebuje k tomu více údajů. 
 
Dle odvolatele z vypořádání připomínek v napadeném rozhodnutí není zcela jasné, jaké 
konkrétní úvahy nebo podklady Ústav očekával, neboť odvolatel SVAZ vycházel z hodnocení 
Ústavu a zcela jasně poukázal na velmi vysoký dopad na rozpočet a demonstroval tuto 
skutečnost tabulkou č. 1, kdy tato tabulka vychází přímo z hodnocení Ústavu a k tomu se 
rovněž odvolatel SVAZ jasně vyjadřoval. Vypořádání Ústavu, že chybí konkrétní úvahy, 
výpočty, analýzy nebo jiné podklady je tak dle odvolatele SVAZ chybné, neboť odvolatel SVAZ 
reagoval na hodnocení Ústavu a na podklady, které sám Ústav k hodnocení použil, takže není 
zřejmé, jaké další podklady Ústav k vyjádření požadoval. 
 
Dle odvolacího orgánu jde v zásadě právě o to, že odvolatel SVAZ nepřinesl ve svém vyjádření 
ze dne 10. 3. 2020 do předmětného správního řízení téměř nic nového. Je pravdou, 
že odvolatel SVAZ vycházel z dat dostupných z hodnotící zprávy, a přitom prezentoval svůj 
nesouhlas s Ústavem provedeným posouzením hodnocení dopadu do rozpočtu. Avšak 
za účelem prokázání toho, že je prezentovaný dopad do rozpočtu pro systém veřejného 
zdravotního pojištění příliš vysoký, to nepostačuje. Odvolatel SVAZ si na podporu svých 
tvrzení samozřejmě může zvolit prostředky, které uzná za vhodné, není však povinností 
správního orgánu, aby je zcela nekriticky přijal a jeho tvrzení promítl do svého rozhodování. 
 
Odvolatel SVAZ namítá, že účastníci řízení nejsou povinni předkládat analýzy a další podklady 
ve správním řízení pro vyjádření k hodnocení Ústavu, přičemž správní řád ani jiný právní 
předpis takovou povinnost účastníka řízení neuvádí. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že odvolatel SVAZ vskutku nemusel předkládat v reakci 
na hodnotící zprávu nějaké analýzy či jiné podklady, dokonce nemusel na hodnotící zprávu 
vůbec reagovat.  
 
Na druhou stranu se však v předmětném řízení odvolatel SVAZ na hodnotící zprávu Ústavu 
reagovat rozhodl, což bylo jeho právo, nesouhlasil-li s nějakými jejími aspekty. Ústav pak měl 
povinnost se v rámci napadeného rozhodnutí s vyjádřením odvolatele SVAZ v souladu s § 68 
odst. 3 správního řádu vypořádat. Že Ústav na vyjádření odvolatele (resp. na jeho upozornění 
ohledně neakceptovatelného dopadu do rozpočtu) nepřistoupil, je pak také jeho právo, 
samozřejmě by i tuto okolnost měl řádně odůvodnit. 
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že ve vyjádření k hodnocení namítal i dopad 
na rozpočet specifikovaný pod bodem B (tj. pro dvojkombinaci s (pioglitazonem) 
thiazolidindionem, pro dvojkombinaci se sulfonylureou a pro trojkombinaci s metforminem 
a sulfonylureou), kdy v hodnotící zprávě se Ústav touto částí dopadu zabýval pouze okrajově 
a v hodnocení pouze uvedl, že jde o pacienty léčené inkretiny bez ohledu na kombinaci, 
ve které jsou podávány, přičemž svou úvahu o konstrukci dopadu na rozpočet řádně 
a podrobně nezdůvodnil ani v hodnocení, ani v napadeném rozhodnutí, a proto z hodnocení 



 

Str. 25 z 32 

ani rozhodnutí není zcela zřejmé, jak Ústav postupoval při kalkulaci dopadů na rozpočet, 
resp. nákladů na rozšíření podmínek úhrady spočívající ve snížení hladiny glykovaného 
hemoglobinu ze současných 60 mmol/mol na 53 mmol/mol u skupiny pacientů uvedených pod 
bodem B a pokud by snad již v části A (tj. pro dvojkombinaci s metforminem) byli zahrnuti 
všichni pacienti léčeni jakoukoliv kombinací s inkretiny, není jasné, proč Ústav rozdělil 
hodnocení do dvou částí a navíc, jak ukazuje vlastní dělení Ústavu částí populace podle 
kombinační léčby, v části A jsou zahrnuti pacienti s jinými kombinacemi a je tedy zřejmé, 
že bod A obsahuje jinou skupinu pacientů než bod B farmakoekonomického hodnocení, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, z hodnotící zprávy odvolací orgán pochopil, že Ústav 
zaštiťoval jím akceptovaným rozpětím dopadu do rozpočtu za prvních pět let ve výši 
119,5 až 783,5 mil. Kč všechny kombinační režimy předmětných přípravků, které zamýšlené 
znění jejich indikačních omezení zohledňovalo, a to právě u pacientů s hladinou glykovaného 
hemoglobinu mezi 60 mmol/mol a 53 mmol/mol. 
 
Na str. 71 a 72 napadeného rozhodnutí je přitom uveden závěr, že „Analýza dopadu 
na rozpočet hodnocena výše v části „A. Změna výchozí hladiny HbA1c z původní 60 mmol/mol 
na novou 53 mmol/mol pro kombinaci inkretin + MET“ zahrnuje všechny pacienty léčené 
inkretiny bez ohledu na to v jaké kombinaci je inkretin podáván. Toto vyplývá z postupu 
výpočtu pacientů vhodných k terapii inkretiny a následného odvození počtu pacientů 
s hodnotou HbA1c v rozmezí 53-60 mmol/mol, který je podrobně popsán v Rozhodnutí ze dne 
17. 4. 2020, č. j. sukl97025/2020. Výsledný dopad na rozpočet (119,5 až 783,5 milionů Kč 
v prvních pěti letech) se tedy vztahuje na všechny kombinace léčiv zahrnuté ve stávajícím 
indikačním omezení inkretinů…“. I z napadeného rozhodnutí tedy odvolací orgán seznal, 
že Ústav zaštiťoval jím akceptovaným rozpětím dopadu do rozpočtu všechny kombinační 
režimy předmětných přípravků, které jejich nová indikační omezení zohledňují. 
 
Odvolací orgán však musí argumentaci Ústavu vytknout pochybení spočívající v odkazu 
Ústavu na podrobný popis okolností, který byl proveden v rozhodnutí Ústavu ze dne 
17. 4. 2020 č. j. sukl97025/2020, sp. zn. SUKLS151561/2014 (dále také jen „první rozhodnutí 
Ústavu“). Za účelem určitého zkrácení či zjednodušení odůvodnění rozhodnutí sice jistě lze 
vhodně odkazovat na dříve provedená podrobná posouzení v některých předcházejících 
rozhodnutích správního orgánu, avšak nelze si tak počínat ve vztahu ke dříve zrušenému 
rozhodnutí. První rozhodnutí Ústavu přitom bylo v době vydání napadeného rozhodnutí již 
zrušeno v celém rozsahu, a to tedy včetně celého odůvodnění, což je zřejmé z rozhodnutí 
ministerstva ze dne 3. 12. 2021, č. j. MZDR 27869/2020-2/OLZP, sp. zn. L66/2020, které bylo 
do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 8. 12. 2021 pod č. j. sukl331591/2021 (dále 
také jen „rozhodnutí ministerstva L66/2020“). Ostatně i sám Ústav na str. 13 napadeného 
rozhodnutí uznává, že první rozhodnutí Ústavu již bylo zrušeno, když tam uvádí, že „Dne 
3. 12. 2021 vydalo MZ rozhodnutí č. j. MZDR 27869/2020-2/OLZP, sp. zn. FAR: L66/2020, 
kterým rozhodnutí Ústavu č. j. sukl97025/2020 zrušilo a věc vrátilo Ústavu k novému 
projednání.“. Přesto se jinde v napadeném rozhodnutí Ústav zaštiťuje podrobnými 
posouzeními, která byla provedena právě ve zrušeném prvním rozhodnutí Ústavu. V době 
vydání napadeného rozhodnutí tak již bylo první rozhodnutí Ústavu neplatné. Odvolací orgán 
tedy k těmto posouzením Ústavu nyní přihlédnout nemůže. 
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Neakceptovatelnost použití zrušeného (a tedy neplatného) rozhodnutí jako podkladu 
pro vydání jiného rozhodnutí je sama o sobě logicky dána aktem jeho zrušení. Proti zrušenému 
rozhodnutí se již nedá odvolat a odvolací orgán jej nemůže zrušit, korigovat či případně 
aprobovat. Změnit stav zrušeného rozhodnutí lze v zásadě jen zrušením zrušovacího 
rozhodnutí v přezkumu. Pokud by k tomu došlo, jistě by se bylo možno odkazovat na některá 
třeba i velmi podrobná posouzení provedená v takovém „obživlém“ rozhodnutí. K tomu však 
nedošlo, první rozhodnutí Ústavu je stále ve zrušeném stavu a je v celém rozsahu neplatné 
(tj. včetně jakkoliv podrobných posouzení Ústavu ohledně hodnocení dopadu do rozpočtu). 
 
Je pravdou, že ne všechny dílčí části zrušeného rozhodnutí musí nutně být fakticky vadné. 
Měl-li tedy Ústav za to, že ona podrobná posouzení mají význam i pro vydání napadeného 
rozhodnutí, měl je provést (třeba i jen v příslušné části okopírovat) v rámci odůvodnění 
napadeného rozhodnutí, to se však bohužel nestalo. Podrobné posouzení Ústavu, které by 
mimochodem osvětlovalo i situaci, že prezentovaný dopad do rozpočtu za prvních pět let 
ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč zahrnuje všechny relevantní kombinační režimy předmětných 
přípravků, tak v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí chybí, což činí napadené 
rozhodnutí nepřezkoumatelným. Nejedná se přitom o nepodstatnou vadu, jelikož podrobné 
posouzení otázky dopadu do rozpočtu u rozšíření podmínek úhrady všech předmětných 
přípravků mělo vliv na podobu výrokové části napadeného rozhodnutí, i díky tomu lze 
předmětné přípravky nově hradit u některých dalších pojištěnců. Toto pochybení je tak 
dostatečný důvod, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí pro nesoulad s platnými právními 
předpisy zrušil a vrátil věc Ústavu k novému projednání. 
 
Argumentaci odvolatele SVAZ, ve které upozorňuje na neúplnost odůvodnění napadeného 
rozhodnutí, tak lze ve smyslu výše identifikovaného pochybení přisvědčit. 
 
Odvolatel SVAZ uvádí, že už první část hodnocení (uvedená pod bodem A) ukazuje, že Ústav 
očekává dopad na rozpočet 119,5 mil. Kč až 783,5 mil. Kč v prvních pěti letech, kdy takový 
dopad s ohledem na prostředky v současné době vynakládané na tuto indikaci způsobí 
enormní nárůst v nákladech, o čemž svědčí i Ústavem očekávané náklady, které Ústav sám 
uvedl v hodnocení, a i v napadeném rozhodnutí takto: „V žadatelem představené analýze činil 
dopad na rozpočet 27,7 až 356,1 mil Kč v prvních pěti letech. Celkové náklady na léčbu 
1 pacienta/rok léčeného sitagliptinem odpovídaly 15 421 Kč, léčeného SU 438 Kč a léčeného 
MET pak 9 626 Kč.“, přičemž Ústav dále upřesnil, že: „Úhrada za ODTD SITA na úrovni 
pro konečného spotřebitele dopočtená z jádrové úhrady stanovené v tomto správním řízení je 
nižší, než uvažoval účastník Merck a činí 20,9082 Kč/den. Náklady na terapii SU dle 
SCAU220201 činily 0,6939 Kč/den.“. Ačkoliv zjevně Ústav k hodnocení přistoupil jednou 
z pohledu ročních nákladů na léčbu, podruhé z pohledu denních nákladů na léčbu, kde již 
neuvedl náklady na dvojkombinaci s metforminem, z obou vyjádření je zcela zřejmé, že se 
náklady na hodnocenou intervenci a komparátorů zásadně liší, tedy v případě srovnání 
nákladů v prvním uvedeném případě 35násobně u sitagliptinu vs sulfonylurea, a 1,6násobně 
u sitagliptinu vs metformin, v upraveném scénáři, kde již Ústav náklady na metformin 
ve srovnání neuvedl, se náklady na den lišily 30násobně, což byl rozdíl, který odvolatel SVAZ 
komentoval jako „řádový“ rozdíl nákladů.  
 
Odvolací orgán k tomu opakuje, že pouhá okolnost řádového rozdílu v dopadu do rozpočtu 
ještě sama o sobě neznačí nic o akceptovatelnosti či neakceptovatelnosti vyššího dopadu 
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do rozpočtu. Snad kdyby byl takový rozdíl již na první pohled absurdní, tak by to postačovalo 
k učinění závěru o neakceptovatelné výši dopadu do rozpočtu. 
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že na námitku k absenci podkladů k hodnocení 
dopadu na rozpočet v části populace označené jako B uvedl Ústav až ve vypořádání námitky, 
že odkazuje na způsob konstrukce dopadu na část populace označené jako A, ale ani 
ve vypořádání námitky Ústav konkrétně neuvedl dopady rozšíření podmínek úhrady u všech 
skupin pacientů léčených kombinačními režimy uvedenými u skupiny B a není tedy zřejmé, 
jaký dopad na rozpočet bude mít rozšíření podmínek úhrady právě ve spojitosti s touto 
skupinou pacientů, kdy celkový dopad na rozpočet tedy může být ještě vyšší, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán upozorňuje, že podřazení všech kombinačních režimů pod dopad do rozpočtu 
ve výši 119,5 až 783,5 mil. Kč bylo zjevné již z hodnotící zprávy. Nicméně odkazem 
na podrobné posouzení, které bylo provedeno ve zrušeném prvním rozhodnutí Ústavu, Ústav 
zásadně ochudil odůvodnění napadeného rozhodnutí a kvůli tomu je nyní odůvodnění 
napadeného rozhodnutí v části posouzení hodnocení dopadu do rozpočtu nedostačující. Této 
argumentaci odvolatele SVAZ ohledně nedostatků odůvodnění napadeného rozhodnutí tak lze 
ve smyslu odvolacím orgánem identifikovaného pochybení Ústavu přisvědčit. 
 
Odvolatel SVAZ namítá, že se vyjadřoval pouze k základnímu scénáři, který Ústav 
v hodnocení prezentoval, přičemž Ústav sám uvedl celkem 4 scénáře analýzy senzitivity 
a ve dvou z nich jsou dopady na rozpočet dokonce ještě vyšší než v základním scénáři.  
 
K tomu uvádí odvolací orgán, že ze str. 67 až 69 napadeného rozhodnutí je zjevné, že Ústav 
ve vztahu k dopadu do rozpočtu vskutku formuloval vlastní analýzu senzitivity se čtyřmi scénáři 
– ten nejnákladnější dokonce počítal s částkou přesahující jednu miliardu v pátém roce 
(konkrétně až s částkou 1 183 701 928 Kč). Nicméně tato okolnost sama o sobě bez dalšího 
ještě neznačí žádnou podstatnou vadu v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí – Ústav si 
v rámci posouzení předložených hodnocení dopadu do rozpočtu jistě může v určité míře 
propočítat i vlastní analýzy senzitivity. Na druhou stranu je Ústav především v roli 
posuzovatele těchto hodnocení a nikoliv jejich autorem.  
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že jak ve vyjádření informoval Ústav, v tomto 
správním řízení nedošlo k žádné dohodě s plátci, která by vedla ke kompenzaci nákladů 
na rozšíření podmínek úhrady, které dle hodnocení Ústavu představuje ročně nejméně 
119,5 mil. Kč a v pátém roce 783,5 mil. Kč, což rovněž podporuje vyjádření odvolatele SVAZ, 
že dopad do rozpočtu vyplývající z rozšíření podmínek úhrady může ohrozit stabilitu systému 
veřejného zdravotního pojištění a je tedy v rozporu s veřejným zájmem dle § 17 odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Platné právní předpisy neuvádějí nic o tom, že akceptovatelný dopad do rozpočtu musí být 
nutně spojen s nějakou dohodou se zdravotními pojišťovnami. Akceptovatelný dopad 
do rozpočtu tedy nelze obecně nějakými dohodami se zdravotními pojišťovnami podmiňovat. 
Ohrožoval-li by určitý dopad do rozpočtu stabilitu fondu veřejného zdravotního pojištění, jistě 
by ho bylo možno označit za neakceptovatelný, nicméně nelze to učinit jen na základě 
nedostatečně odůvodněného tvrzení (např. jen na základě neodůvodněného nesouhlasu 
zdravotní pojišťovny s prezentovaným dopadem do rozpočtu). 
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Odvolatel SVAZ namítá, že Ústav ve vypořádání námitek plátců (tj. zdravotních pojišťoven) 
k hodnocení, spočívající především ve výši očekávaného dopadu na rozpočet plynoucího 
z rozšíření podmínek úhrady, uvedl, že dopad na rozpočet je třeba posuzovat jako přijatelný. 
K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Zdravotní pojišťovny jsou v předmětném správním řízení zastoupeny odvolatelem SVAZ 
a odvolatelem VZP. Vyjádřením odvolatele SVAZ ze dne 10. 3. 2022 se Ústav zabývá 
na str. 14 a 15 napadeného rozhodnutí. K vyjádření odvolatele VZP ze dne 11. 3. 2022, které 
bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo stejného dne pod č. j. sukl52263/2022, se 
Ústav vyjádřil na str. 24 napadeného rozhodnutí. V rámci vypořádání vyjádření odvolatele 
SVAZ zde přitom Ústav neuváděl nic o tom, že prezentovaný dopad do rozpočtu je přijatelný. 
Jinak je tomu ovšem v rámci vypořádání Ústavu s vyjádřením odvolatele VZP, tam Ústav 
konkrétně uvedl jen, že „K tomu Ústav uvádí, že vzal podání účastníka VZP na vědomí. Ústav 
podotýká, že vzhledem k tomu, že relevantní odůvodněné vyjádření k neakceptovatelnosti 
dopadu na rozpočet neobdržel ze strany všech zdravotních pojišťoven (viz podání účastníka 
Svaz výše), pokládá Ústav dopad za akceptovatelný a přistoupil k vydání rozhodnutí.“ S tím 
koreluje i závěr Ústavu uvedený na str. 70 napadeného rozhodnutí, že „Vzhledem k tomu, 
že Ústav nedisponuje důkazem ze strany všech zdravotních pojišťoven, podle kterého by 
stanovení úhrady vedlo k ohrožení veřejného zájmu, považuje dopad na rozpočet 
za akceptovatelný.“ 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, v rámci vypořádání Ústavu s vyjádřením odvolatele SVAZ 
odvolací orgán odmítá zejména odkazování Ústavu na podrobné posouzení otázky dopadu 
do rozpočtu, které bylo provedeno v rámci zrušeného (a tedy neplatného) prvního rozhodnutí 
Ústavu. Následné nedostatečné vypořádání Ústavu s vyjádřením odvolatele VZP však dle 
názoru odvolacího orgánu obsahuje ještě podstatnější pochybení Ústavu. 
 
Případná absence relevantního vyjádření některé zdravotní pojišťovny, které by prokazovalo 
neakceptovatelnost prezentovaného dopadu do rozpočtu, podle názoru odvolacího orgánu 
nemůže ještě sama o sobě znamenat, že je prezentovaný dopad do rozpočtu vskutku 
akceptovatelný. Ústav samozřejmě může z objektivních důvodů s podáními zdravotních 
pojišťoven polemizovat a nemá-li jejich argumenty o neakceptovatelném dopadu do rozpočtu 
za dostačující, jistě na ně nemusí přistoupit, avšak je přinejmenším zvláštní bez dalšího uzavřít 
věc tak, že když Ústav považuje vyjádření o neakceptovatelnosti dopadu do rozpočtu 
některých zdravotních pojišťoven za nedostatečně odůvodněné, byť je z něj závěr zcela jasně 
čitelný, je prezentovaný dopad do rozpočtu akceptovatelný.  
 
Tím spíše se měl Ústav věcně zabývat i vyjádřením o neakceptovatelnosti dopadu do rozpočtu 
odvolatele VZP. Je všeobecně známo, že odvolatel VZP registruje asi 60 % z celkového počtu 
klientů veřejného zdravotního pojištění v ČR. Pakliže by vyjádření odvolatele VZP 
o neakceptovatelnosti dopadu do rozpočtu bylo dle posouzení Ústavu dostatečně odůvodněno 
a podloženo, pak by dle odvolacího orgánu mělo dojít k vyhodnocení, zda se nejedná 
o ohrožení stability hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění, které by 
představovalo vážné riziko pro celý systém veřejného zdravotního pojištění a veřejný zájem 
na dostupnosti zdravotní péče.  
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Odvolací orgán v tomto rozhodnutí nepředjímá veškeré možné situace, které mohou při 
posuzování akceptovatelnosti dopadu do rozpočtu nastat (například pokud by 
neakceptovatelný dopad do rozpočtu prokázala pouze jedna zdravotní pojišťovna s malým 
množstvím pojištěnců nebo ohrožení kolika procent pojištěnců nedostupností zdravotní péče 
již není akceptovatelné). V každém případě odvolací orgán znovu připomíná, že považuje 
zdravotní pojišťovny jakožto správce rozpočtů veřejného zdravotního pojištění za účastníky 
nanejvýš způsobilé k tomu, aby se odůvodněně vyjádřily k možnému ohrožení stability 
systému veřejného zdravotního pojištění, a zároveň na ně apeluje v tom smyslu, aby jejich 
vyjádření byla natolik kvalitní, aby Ústav nemusel mít v daném správním řízení 
o ne/akceptovatelnosti dopadu do rozpočtu pochyb. 
 
Odmítnutí stanoviska odvolatele SVAZ k neakceptovatelnému dopadu do rozpočtu 
v předmětném správním řízení navíc v daném případě vedlo i k dalšímu nesouladu 
napadeného rozhodnutí s § 68 odst. 3 správního řádu, jelikož se Ústav kvůli tomu 
v napadeném rozhodnutí nijak věcně nevypořádal s vyjádřením odvolatele VZP ze dne 
11. 3. 2022, místo toho ho vzal jen na vědomí. 
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že Ústav svůj závěr o akceptovatelném dopadu 
do rozpočtu zdůvodnil tím, že posoudil vyjádření odvolatele SVAZ jako neodůvodněné, 
a na str. 70 napadeného rozhodnutí Ústav dokonce uvedl, že se SVAZ k dopadu nevyjádřil, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Že Ústav odmítl vyjádření odvolatele SVAZ ze dne 10. 3. 2022 jako nedostatečně průkazné 
v otázce neakceptovatelnosti prezentovaného dopadu do rozpočtu, neshledává odvolací 
orgán za vadu v postupu Ústavu či napadeného rozhodnutí. Vypořádání Ústavu s tímto 
vyjádřením odvolatele SVAZ odvolací orgán zejména vytýká odkaz Ústavu na podrobné 
posouzení hodnocení dopadu do rozpočtu, které bylo provedeno ve zrušeném prvním 
rozhodnutí Ústavu. Že Ústav shledal prezentovaný dopad do rozpočtu jako akceptovatelný jen 
na základě toho, že nevyhodnotil vyjádření všech zdravotních pojišťoven o jeho 
neakceptovatelnosti jako dostatečně odůvodněná, považuje však odvolací orgán za zásadní 
vadu v postupu Ústavu a napadeného rozhodnutí. 
 
Když Ústav na str. 70 napadeného rozhodnutí uvedl, že „Pokud Ústav odůvodněné vyjádření 
všech zdravotních pojišťoven obdrží, navrhne léčivému přípravku úhradu nestanovit. Dne 
11. 3. 2022 obdržel Ústav takové podání pouze od účastníka VZP.“, narážel tím evidentně 
na okolnost, že za takové odůvodněné vyjádření nepovažuje vyjádření odvolatele SVAZ, 
nikoliv to, že se odvolatel SVAZ vůbec k hodnotící zprávě nevyjádřil. Nicméně tím Ústav 
zároveň naznačuje, že vyjádření VZP ze dne 11. 3. 2022 by dostatečně odůvodněné být 
mohlo. Tím spíše tak v napadeném rozhodnutí absentuje věcné vypořádání Ústavu 
s vyjádřením odvolatele VZP a tím více se zde jeví nesoulad napadeného rozhodnutí s § 68 
odst. 3 správního řádu jako významný. Ústav tedy vážně pochybil, když vyjádření odvolatele 
VZP věcně nevypořádal a když akceptovatelnost prezentovaného dopadu do rozpočtu 
zakládal jen na tom, že ho ne všechny zdravotní pojišťovny přesvědčily o jeho 
neakceptovatelnosti. 
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že Ústav se ve vypořádání námitek k hodnocení 
dopadu na rozpočet odkazuje na rozhodnutí ministerstva L71/2019, přičemž v souladu 
s požadavky odvolacího orgánu dospěl k závěru, že vyjádření odvolatele SVAZ k vysokému 
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dopadu na rozpočet nebylo podloženo žádnými konkrétními a relevantními úvahami, výpočty, 
analýzami nebo jinými podklady a na základě tohoto svého hodnocení pak nezhodnotil ani 
vyjádření odvolatele VZP a uzavřel, že pokládá dopad na rozpočet v napadeném rozhodnutí 
za akceptovatelný, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že Ústav vskutku pochybil, když vyjádření odvolatele VZP věcně 
nevypořádal a když akceptovatelnost prezentovaného dopadu do rozpočtu zakládal jen 
na tom, že ho ne všechny zdravotní pojišťovny přesvědčily o jeho neakceptovatelnosti. 
K ničemu takovému ministerstvo v rozhodnutí ministerstva L71/2019 Ústav nenabádalo. 
 
Odvolatel SVAZ sice konstatoval riziko ohrožení stability systému veřejného zdravotního 
pojištění, nedoložil to však žádnými relevantními daty. Pouhé konstatování vyššího (třeba 
i násobně vyššího) dopadu do rozpočtu nestačí. Aby bylo možno tvrzení odvolatele SVAZ 
ohledně neakceptovatelného dopadu do rozpočtu přijmout, musel by odvolatel SVAZ náležitě 
osvětlit, proč už je takový vyšší dopad do rozpočtu pro systém veřejného zdravotního pojištění 
příliš vysoký. 
 
Ústav však porušil § 68 odst. 3 správního řádu, když věcně nevypořádal vyjádření odvolatele 
VZP ze dne 11. 3. 2022, přičemž už samotná tato okolnost by byla dostatečným důvodem 
ke zrušení napadeného rozhodnutí.  
 
Odvolatel SVAZ dále namítá, že jak plyne z hodnocení Ústavu, při uvažovaném rozšíření bude 
v prvním roce po rozšíření podmínek úhrady sitagliptinu léčeno více než 16 tisíc pacientů, 
v pátém roce přes 100 tisíc pacientů. Po případném vrácení řízení k novému projednání bude 
pacientům, kteří již budou nasazeni na léčbu s nižší hladinou glykovaného hemoglobinu, 
odmítnuta úhrada ze zdravotního pojištění a budou převáděni na jinou terapii či ponecháni 
bez léčby sitagliptinem. V léčbě diabetes mellitus je však zásadní pro předcházení 
nežádoucího kolísání glykémie, aby pacient užíval medikaci pravidelně a aby byly výsledky 
léčby i případné nežádoucí účinky pravidelně, a především v úvodu léčby pozorně 
monitorovány. Cílem je pacienta stabilizovat z hlediska dosažení terapeutického cíle a rovněž 
minimalizovat nežádoucí účinky. Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří nesporně 
hypoglykémie, která může u pacientů s diabetem vést k život ohrožujícím stavům a změna 
medikace může zásadním způsobem ovlivnit hladinu glykémie a vést až k závažnému 
zhoršení stavu pacienta až k život ohrožujícímu stavu pacienta s nutností poskytnout intenzivní 
lékařskou péči. Zdravotní pojišťovny očekávají, že ošetřující lékaři se budou při změně terapie 
snažit minimalizovat riziko kolísání glykémie, nicméně při počtu 16 tisíc pacientů v prvním 
roce, tedy při průměrném nárůstu více než 1300 pacientů měsíčně na nové terapii, není riziko 
při ukončení hrazení a možné nutnosti změny léčby a z toho vyplývajících rizik zanedbatelné. 
Nesprávný postup Ústavu v tomto správním řízení tedy může zapříčinit zhoršení zdravotního 
stavu pojištěnců všech zdravotních pojišťoven a z uvedených důvodů je proto nezbytné v co 
nejkratším čase přezkoumat napadenou část rozhodnutí Ústavu. 
 
K tomu odvolací orgán uvádí, že je pravdou, že byli-li by na základě předběžně vykonatelných 
podmínek úhrady na hrazenou terapii předmětnými přípravky nasazeni pacienti, kteří podle 
původních podmínek úhrady nárok na hrazení předmětných přípravků neměli, nebudou mít 
takoví pacienti účinkem tohoto rozhodnutí ministerstva (tj. zrušením napadeného rozhodnutí) 
nárok na úhradu předmětných přípravků a situace hrazení předmětných přípravků se vrátí do 
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doby před vydáním napadeného rozhodnutí. Nelze přitom obecně vyloučit i určité komplikace 
v terapii diabetu u těchto pacientů. 
 
Na druhou stranu institut předběžně vykonatelných rozhodnutí správních orgánů v systému 
úhrad se uplatňuje již více jak deset let. Praxe by měla za tu dobu být na předběžně 
vykonatelné úhrady zvyklá a případně s nimi nakládat uvážlivěji, s vědomím možnosti jejich 
zániku v důsledku možného zrušení daného předběžně vykonatelného správního rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán upozorňuje, že je to mimo jiné odvolatel SVAZ, kdo o zrušení předběžně 
vykonatelných úhrad předmětných přípravků ve svém odvolání nyní aktivně usiluje, a to 
důvodně. Ministerstvo se samozřejmě snaží rozhodovat v oblasti odvolání proti rozhodnutím 
Ústavu co možná nejrychleji a ideálně v mezích lhůt daných platnými právními předpisy, avšak 
v praxi mnohdy množství, komplikovanost a obsažnost řešené problematiky vyžaduje 
za účelem řádného vyřízení věci větší časovou dotaci.  
 
Co se týče argumentace odvolatele SVAZ, že nezákonnost napadeného rozhodnutí velkou 
měrou dopadá na pacienty, kteří v jeho důsledku mohou mít ohroženu dostupnost hrazené 
péče a budou při rozléčení nuceni přejít na jinou léčbu, v důsledku čehož mohou být ohroženi 
závažnými zdravotními komplikacemi, a že také napadené rozhodnutí zakládá vysoké výdaje 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, které těmito výdaji může být zásadním 
způsobem destabilizováno, uvádí k tomu odvolací orgán, že si je vědom toho, že zrušení 
napadeného rozhodnutí může mít negativní dopady na některé pojištěnce. 
 
Odvolací orgán by přitom rád poukázal na to, že i správní orgány se mohou dopouštět chyb, 
a proto znají právní předpisy určité opravné prostředky, jimiž je možno takové chyby 
napravovat, např. institut odvolání proti rozhodnutím správních orgánů prvního stupně, který 
ostatně odvolatel SVAZ nyní aktivně využívá. Samotným zdůrazňováním negativních důsledků 
zrušení nezákonného rozhodnutí správního orgánu prvního stupně však odvolatel SVAZ 
žádného zvláštního výsledku v rámci odvolacího řízení docílit nemůže, neboť odvolací orgán 
musí o jeho odvolání rozhodnout v mezích toho, jak mu to ukládá § 90 správního řádu. 
 
K učinění závěru o tom, zda má nezákonnost napadeného rozhodnutí potenciál destabilizovat 
systém veřejného zdravotního pojištění, neposkytuje argumentace odvolatele SVAZ dostatek 
důvodů. Zda tyto důvody případně poskytuje např. argumentace odvolatele VZP, která byla 
uplatněna v jeho vyjádření ze dne 11. 3. 2022, je pak především na uvážení Ústavu. Ústav 
doplní jím v napadeném rozhodnutí opomenuté věcné vypořádání vyjádření odvolatele VZP 
ze dne 11. 3. 2020 v dalším průběhu předmětného správního řízení po navrácení věci 
k novému projednání, přičemž odvolatelé budou mít možnost se k vypořádání Ústavu vyjádřit, 
případně se závěry Ústavu dále polemizovat. 
 
Vzhledem k výše uvedenému má odvolací orgán část odvolacích námitek odvolatele SVAZ 
za důvodnou. 
 
Odvolací orgán uzavírá, že v rámci vypořádání odvolacích námitek odvolatele SVAZ 
identifikoval některé vady, které značí nesoulad postupu Ústavu a napadeného 
rozhodnutí s platnými právními předpisy, kvůli kterému je třeba napadené rozhodnutí 
v celém rozsahu zrušit a vrátit věc Ústavu k novému projednání. Vzhledem k tomu, 
že odvolací orgán ruší napadené rozhodnutí pro nesoulad s platnými právními 
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předpisy, nebude se v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. již věcně zabývat 
odvolacími námitkami odvolatelů VZP a Boehringer. 
 
 

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 
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