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Vyvěšeno dne: 8. 6. 2022 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 8. června 2022 
Č. j.: MZDR 36370/2021-2/OLZP 

Zn.: L101/2021 
K sp. zn.: SUKLS272727/2020 

*MZDRX01HQ76J* 
MZDRX01HQ76J 

R O Z H O DN U TÍ  

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 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Accord Healthcare S.L.U., 
se sídlem Edificio Este Planta, World Trade Center 6, 08039 Barcelona,  
Španělské království, ev. č.: B65112930 
zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, 
IČO: 48094099 
 
 Mylan S.A.S., 
se sídlem Allée des Parcs 117, 69800 Saint-Priest, Francouzská republika, 
ev. č.: 399295385  
zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 
160 00 Praha 6, IČO: 03481778 
 
 JUTA PHARMA GMBH 
se sídlem Gutenbergstr. 13, 24941 Flensburg, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB 3208  
 
 Teva B.V. 
se sídlem Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemské království, ev. č.: 30209814  
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 Amgen Europe B.V., 
se sídlem Minervum 7061, 4817ZK Breda, Nizozemské království, ev. č.: 20080576 
zastoupena: Amgen s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO: 27117804 
 
 Accord Healthcare S.L.U. 
se sídlem Edificio Este Planta, World Trade Center 6, 08039 Barcelona, 
Španělské království, ev. č.: B65112930 
zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, se sídlem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, 
IČO: 48094099 
 
 Mundipharma Corporation (Ireland) Limited 
se sídlem Millbank House, Arkle Road, Sandyford Industrial Estate, D18C6R3 Dublin 18, 
Irsko, ev. č.: 619331 
 
 Sandoz GmbH, 
se sídlem Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Rakouská republika, ev. č.: ATU32425809 
zastoupena: SANDOZ s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 41692861 
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r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení  
 

 Accord Healthcare S.L.U., se sídlem Edificio Este Planta, World Trade 
Center 6, 08039 Barcelona, Španělské království, ev. č.: B65112930, zastoupeného 
Ing. Ludmilou Novákovou, trvale bytem Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, 
IČO: 48094099 (dále jen „odvolatel“) 

 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 11. 8. 2021, 
č. j. sukl228854/2021, sp. zn. SUKLS272727/2020 (dále také jen „napadené usnesení“), 
vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim (L03AA13) 
a lipegfilgrastim (L03AA14), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0238241 FULPHILA 6MG INJ SOL 1X0,6ML II 

0238537 GRASUSTEK 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML 

0194294 LONQUEX 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I 

0149770 NEULASTA 6MG INJ SOL 1X0,6ML II 

0238203 PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML ISP 

0238669 PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML PFI 

0238250 PELMEG 6MG INJ SOL 1X0,6ML 

0238245 ZIEXTENZO 6MG INJ SOL 1X0,6ML 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o :  
 

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

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Dne 27. 10. 2020 byla Ústavu doručena žádost účastníka řízení Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, o provedení zkrácené 
revize výše a podmínek úhrad ve smyslu § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném 
znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“ či „zákon č. 48/1997 Sb.“), 
ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek 
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pegfilgrastim (L03AA13) a lipegfilgrastim (L03AA14). Tím bylo zahájeno správní řízení 
vedené pod sp. zn. SUKLS272727/2020 (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 11. 8. 2021 napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„Ústav v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 až 7 správního řádu nevyhovuje žádosti 
účastníka řízení 
 

Accord Healthcare S.L.U. 
IČ: B65112930 
Edificio Este Planta, World Trade Center 6, 08039 
Barcelona, 
Španělské království 

Zastoupena: 

Ing. Ludmila Nováková 
IČ: 48094099 
Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5 

 
ze dne 30. 7. 2021, č. j. sukl219730/2021 a nepromíjí zmeškání úkonu ve správním 
řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivých látek pegfilgrastim 
(L03AA13) a lipegfilgrastim (L03AA14), tj.: 

 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0238241 FULPHILA 6MG INJ SOL 1X0,6ML II 

0238537 GRASUSTEK 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML 

0194294 LONQUEX 6MG INJ SOL ISP 1X0,6ML I 

0149770 NEULASTA 6MG INJ SOL 1X0,6ML II 

0238203 PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML ISP 

0238669 PELGRAZ 6MG INJ SOL 1X0,6ML PFI 

0238250 PELMEG 6MG INJ SOL 1X0,6ML 

0238245 ZIEXTENZO 6MG INJ SOL 1X0,6ML 

“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 31. 8. 2021 proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
usnesení v celém rozsahu a domáhá se zrušení usnesení a navrácení věci Ústavu k novému 
projednání. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků PELGRAZ, 
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6MG INJ SOL 1X0,6ML ISP, kód Ústavu 0238203, a PELGRAZ, 6MG INJ SOL 1X0,6ML 
PFI, kód Ústavu 0238669. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému usnesení odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel na úvod popisuje dosavadní průběh předmětného správního řízení a poukazuje 
na dílčí pasáže odůvodnění napadeného usnesení. Odvolatel odkazuje na § 41 odst. 4 
správního řádu, dle něhož lze prominout zmeškání úkonu, prokáže-li žadatel, že mu ve 
včasném provedení úkonu zabránily závažné důvody nastalé bez jeho zavinění. Tyto důvody 
musí být objektivního charakteru a musejí nastat bez přičinění žadatele. Musí se jednat 
o nepředvídatelnou překážku, již žadatel ani za vynaložení veškerého úsilí nemohl odvrátit. 
 
Odvolatel ve svém vyjádření ze dne 30. 7. 2021 jednoznačně uvedl, že úkon nemohl být 
učiněn, jelikož distribuce přípravků z ATC skupiny L03AA13, tak jako informace o distribuci 
všech ostatních léčivých přípravků, byly publikovány až 21. 7. 2021 v katalogu ověřených dat 
Ústavu (https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/dis-13).  
 
Odvolatel zároveň seznámil Ústav s tím, že v případě nevyhovění žádosti o prominutí úkonu 
by mu (odvolateli) vznikla vážná újma, neboť Ústav by stanovil úhradu pod úrovní 
nejlevnějších biosimilárních přípravků na základě dohod o úhradě referenčního přípravku 
NEULASTA, který po dobu tří po sobě následujících kvartálů nesplňuje podmínku 
dostupnosti. Tuto újmu odvolatel konkrétně vyčíslil. 
 
Odvolatel zdůrazňuje, že důvody vedoucí k žádosti o prominutí zmeškání úkonu ve lhůtě byly 
objektivního charakteru a nastaly bez odvolatelova zavinění, resp. přičinění. Současně 
nebylo možné předpokládat, že se léčivý přípravek NEULASTA stane z pohledu zákona 
č. 48/1997 Sb. nedostupným, a v silách odvolatele nebylo tento stav odvrátit. 
 
Odvolatel nadto opakovaně upozorňoval, že při stanovení úhrady na základě dohody 
o úhradě léčivého přípravku NEULASTA dojde k nenaplnění účelu dohody, tj. zajištění kvality 
a dostupnosti péče.  
 
Odvolatel zastává se zřetelem k uvedenému názor, že Ústav měl vyzvat zdravotní 
pojišťovny, aby se vyjádřily, zda za daných okolností souhlasí se stanovením úhrady 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/dis-13
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na základě dohody o úhradě přípravku, který tři po sobě jdoucí kvartály nesplňuje podmínky 
dostupnosti, tj. 3% podíl na trhu v ATC skupině. 
 
Odvolatel se v tomto kontextu domnívá, že napadené usnesení je nesprávně odůvodněno. 
Dle odvolatele měl Ústav přistoupit k prominutí zmeškání úkonu a zohlednit nedostupnost 
referenčního přípravku NEULASTA, neboť stanovení úhrady na výši navrhované Ústavem 
leží pod úrovní referenčních cen všech léčivých přípravků zařazených do předmětné 
zkrácené revize ve všech zemích Evropské unie.  
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Odvolací orgán předně upozorňuje, že předmětem přezkumu v tomto odvolacím řízení je 
toliko napadené usnesení, jímž Ústav odvolateli neprominul zmeškání úkonu. Ministerstvo 
proto posoudí, zda byly naplněny podmínky pro navrácení v předešlý stav (prominutí 
zmeškání úkonu) ve smyslu § 41 správního řádu. Předmětem přezkumu zde není postup 
Ústavu v rámci řešení věci samé. 
 
Odvolací orgán si na úvod dovolí též připomenout, že odvolatel v průběhu předmětného 
správního řízení již jednou o prominutí zmeškání úkonu žádal (vyjádření ze dne 28. 1. 2021). 
Ani této předchozí žádosti Ústav nevyhověl (usnesení ze dne 10. 5. 2021, 
č. j. sukl137798/2021, sp. zn. SUKLS272727/2020), přičemž odvolatel i tehdy proti usnesení 
o neprominutí zmeškání úkonu brojil odvoláním. Odvolací orgán odvolání rozhodnutím 
ze dne 13. 7. 2021, č. j. MZDR 26274/2021-2/OLZP, zn. L68/2021 (dále též jen „L68/2021“), 
zamítl. 
 
Podle § 41 odst. 4 správního řádu platí, že „Správní orgán promine zmeškání úkonu, 
prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění“. 
 
Jak odvolací orgán uvedl již ve svém předchozím rozhodnutí v předmětném správním řízení 
(L68/2021), institut prominutí zmeškání úkonu nelze aplikovat v případě, kdy tvrzený 
zmeškaný úkon nemohl být ve lhůtě vůbec proveden. To se týká i zde nastalé situace, kdy 
údaje, jež chtěl odvolatel v rámci úkonu přednést, v průběhu lhůty pro učinění úkonu vůbec 
neexistovaly. Prominout lze jen takový úkon, který ve stanovené lhůtě reálně mohl být 
učiněn, avšak v jehož učinění žadateli zabránily nepředvídatelné závažné okolnosti.  
 
Odvolací orgán pak krom toho v rozhodnutí L68/2021 obiter dictum vysvětlil, že údaje 
o dostupnosti léčivých přípravků, které se nevztahují k rozhodným obdobím pro zjišťování 
dostupnosti léčivých přípravků, jsou z hlediska posuzování dostupnosti léčivých přípravků 
irelevantní. 
 
Odvolací orgán neshledává žádných důvodů, pro něž by se měl nyní odchýlit od závěrů 
vyslovených za obdobných okolností ve svém předcházejícím rozhodnutí L68/2021. Tam 
uvedenými závěry je nadto odvolací orgán pro účely předmětného správního řízení nadále 
vázán. Ministerstvo zde proto na odůvodnění rozhodnutí L68/2021 přiměřeně odkazuje. 



 

 

Str. 7 z 7 

 

 
Odvolací orgán na základě uvedeného seznal, že napadené usnesení je správné a bylo 
vydáno v souladu s právními předpisy, neboť odvolateli se nepodařilo prokázat existenci 
žádných závažných a neočekávaných důvodů, jež by mu zamezily učinit úkon ve lhůtě 
k tomu určené. Odůvodnění napadeného usnesení se odvolacímu orgánu, i s ohledem 
na dosavadní průběh předmětného správního řízení, jeví zcela dostatečným. 
 
Námitky odvolatele shledává odvolací orgán nedůvodnými. 
 

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

     
     

P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

Mgr. Zdeňka Pešková 
zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 

a cenové a úhradové regulace  
podepsáno elektronicky 
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