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Praha 25. července 2022 
Č. j.: MZDR 19835/2020-2/OLZP 

Zn.: L45/2020 
K sp. zn.: SUKLS220471/2019 

*MZDRX01EN63N* 
MZDRX01EN63N 

R O Z H O D N U T Í 
 

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

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

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

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

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

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

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 

 AstraZeneca AB, 
se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království, ev. č. 556011-7482, 
zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 Jinonice, IČO: 63984482 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, 
se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 
Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem 
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, 
se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všichni společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou, bytem Polní 331, 
Hostouň (dále jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 31. 3. 2020, 
č. j. sukl82220/2020, sp. zn. SUKLS220471/2019 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění léčivého přípravku: 
 
Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0238301 BEVESPI AEROSPHERE 7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV 

 

(dále také jen „předmětný přípravek“) 
 

t a k t o: 

 
I .  Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výrok č. 2 napadeného 
rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
k novému projednání .  
 
I I .  Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené 
rozhodnutí se ve zbylé  část i  potvrzuje.  
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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 15. 8. 2019 obdržel Ústav žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady ze zdravotního pojištění předmětného přípravku, kterou podala společnost 
AstraZeneca AB, se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království, ev. č. 556011-7482, 
zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 Jinonice, IČO: 63984482.  
 
Podáním žádosti podle 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“) bylo zahájeno správní řízení 
o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění 
předmětného přípravku (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení dne 31. 3. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém 
rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. stanovuje léčivému přípravku: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0238301 BEVESPI AEROSPHERE 7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 1 044,84 Kč. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 2 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
2. nezařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0238301 BEVESPI AEROSPHERE 7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV 
 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
384/2007 Sb.“)  
 



 

 

Str. 4 z 15 

 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39b odst. 12 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku stanovuje úhradu ze 
zdravotního pojištění ve výši 942,92 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a b) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanoveními § 33 odst. 3, § 34 odst. 
1 písm. b) a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mu stanovuje 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění takto: 
 
E/PNE  
P: Fixní kombinace léčivých látek glykopyrronium/formoterol je hrazena symptomatickým 
pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 
dosahující méně než 80 % náležité hodnoty.  
Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na 
zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje 
léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u 
něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na 
tabáku.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 20. 4. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a navrácení věci 
Ústavu k novému projednání.  
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí námitkami týkajícími se pouze výše 
a podmínek úhrady předmětného přípravku, tj. výroku č. 2 napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel nejprve připomíná, že již v průběhu předmětného řízení, a to ve svém vyjádření 
ze dne 24. 3. 2020 k hodnotící zprávě vydané dne 9. 3. 2020, uplatnil námitky, které 
směřovaly na (a) nesprávně stanovenou výši úhrady předmětného přípravku, (b) podmínky 
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jeho úhrady zahrnující symptomatické pacienty s diagnózou CHOPN od kategorie B 
s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty, a (c) 
podmínky úhrady zahrnující i kuřáky. Ústav v napadeném rozhodnutí tyto námitky vypořádal 
na str. 5-7.  
 
 
 
Ad a)  
Odvolatel konkretizuje, že ve svém vyjádření ze dne 24. 3. 2020 k hodnotící zprávě Ústavu 
ze dne 9. 3. 2020 v předmětném správním řízení namítl, že Ústav pro stanovení základní 
úhrady předmětného přípravku vycházel z jádrové základní úhrady glykopyrronia ve výši 
19,7890 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále také jen „ODTD“). Uvádí, 
že předmětný přípravek je fixní kombinací léčivých látek glykopyrronia a formoterolu. 
 
Odvolatel k tomu uvádí, že tato základní úhrada glykopyrronia byla stanovena v hloubkové 
revizi úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
s obsahem léčivých látek tiotropium bromid (ATC: R03BB04) a glykopyrronium bromid 
(R03BB06) a skupiny léčivých přípravků s obsahem léčivé látky indakaterol (R03AC18), 
tj. v jiném (nepředmětném) správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS268306/2012. 
Ústav v nepředmětném rozhodnutí stanovil u přípravků s obsahem léčivých látek tiotropium 
bromid a glykopyrronium bromid (inhalační anticholenergika) základní úhradu ve výši 
19,7890 Kč za ODTD. U druhé společně posuzované skupiny přípravků s obsahem 
indacaterolu (inhalační sympatomimetika) navrhnul stanovit výši základní úhrady 17,8580 Kč 
za ODTD. Oběma skupinám přitom stanovil prakticky stejné podmínky úhrady, a to jak 
pro léčbu monokomponenty pro pacienty s CHOPN v kategorii A až D, tak i ve volné 
kombinaci pro pacienty s CHOPN v kategorii B. Odvolatel namítá, že je přitom zřejmé, 
že léčba jednou skupinou léčiv je nákladnější než léčba druhou skupinou léčiv. Odvolatel 
požádal o předložení hodnocení nákladové efektivity u skupiny inhalačních anticholinergik 
vůči indacaterolu a zhodnocení, zda je rozdíl v úhradě téměř 11 % u přípravků používaných 
pro velmi podobnou skupinu pacientů v souladu s § 15 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
Odvolatel tedy má za to, že jádrová základní úhrada (JEKV) glykopyrronia by měla být 
v nepředmětném správním řízení stanovena ve výši 17,8580 Kč za ODTD (a aplikována pak 
v předmětném správním řízení), tj. ve stejné výši jako v zásadě terapeuticky zaměnitelné 
léčivé látce indacaterolu. Se stanovením výše základní úhrady glykopyrronia a tiotropia 
odvolatel v nepředmětném správním řízení sp. zn. SUKLS268306/2012 nesouhlasil 
a k hodnotící zprávě v něm vydané podal dne 13. 6. 2019 nesouhlasné vyjádření a proti 
následně vydanému rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019 podal dne 15. 7. 2019 
odvolání.  
 
Ústav námitku odvolatele proti nesprávně použité základní úhradě glykopyrronia 
v předmětném správním řízení vypořádal na straně 6 napadeného rozhodnutí tak, 
že námitku považuje za irelevantní a odůvodnil to tím, že postupoval v souladu s § 39b 
odst. 12 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. Ústav v napadeném rozhodnutí na str. 6 tvrdí, 
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že požadavek odvolatele na stanovení úhrady předmětného přípravku součtem úhrad 
indacaterolu a formoterolu je v rozporu s platnými právními předpisy (neboť léčivá látka 
indacaterol není v předmětném přípravku obsažena). Ústav tedy dle názoru odvolatele tvrdí, 
že otázka posouzení terapeutické zaměnitelnosti jednosložkových léčivých přípravků 
s obsahem indacaterolu a glykopyrronia je ve vztahu k postupu stanovení úhrady složeného 
předmětného přípravku dle platných právních předpisů bezpředmětná.  
 
Odvolatel dále uvádí, že nad rámec toho Ústav uvedl, že v hloubkové revizi úhrad, vedené 
pod sp. zn. SUKLS268306/2012, bylo rozhodnuto o základní úhradě skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivých látek tiotropium bromid 
a glykopyrronium bromid (výrok č. 1) a o základní úhradě skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky indacaterol (výrok č. 2). Právě 
v části výroků o stanovení základní úhrady předmětných léčivých látek (výrok č. 1 a 2) 
nabylo nepředmětné rozhodnutí právní moci dne 17. 3. 2018. Přípravky s obsahem 
glykopyrronia byly vyhodnoceny jako terapeuticky zaměnitelné s přípravky s obsahem 
tiotropia a nezaměnitelné s přípravky s obsahem indacaterolu, a to z důvodu odlišného 
použití v klinické praxi, odlišné bezpečnosti a účinnosti plynoucí z rozdílných mechanismů 
účinků a/nebo použití v kombinacích.  
 
Dále Ústav na straně 6 napadeného rozhodnutí doplnil, že uvedené rozdělení je v souladu 
se stanoviskem České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., předloženému ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS268306/2012, v němž odborná společnost uvedla, že tyto léčivé látky mají 
zcela rozdílný mechanismus účinku, z čehož plyne, že v kombinační léčbě CHOPN nejsou 
vzájemně zastupitelné, a dále že uvedené rozdělení reflektuje české i mezinárodní 
doporučení a odbornou literaturu týkající se léčby CHOPN.  
 
Odvolatel vysvětluje, že předně nepožaduje stanovení úhrady předmětného přípravku 
součtem úhrad indacaterolu a formoterolu. Odvolatel souhlasí se stanovením úhrady 
předmětného přípravku součtem úhrad glykopyrronia a formoterolu. Odvolatel však 
nesouhlasí s odůvodněním rozdílně stanovených výší základních úhrad, jak bylo o tom výše 
pojednáno, protože má za to, že stále přetrvávají pochybnosti, proč je léčba jednou skupinou 
léčiv nákladnější než léčba druhou skupinou léčiv a oběma skupinám přitom Ústav stanovil 
prakticky stejné podmínky úhrady. Pokud jsou tedy obě skupiny léčiv nezaměnitelné 
z důvodu „odlišného použití v klinické praxi, odlišné bezpečnosti a účinnosti plynoucí 
z rozdílných mechanismů účinků a/nebo použití v kombinacích“, chybí toto odůvodnění 
ve znění podmínek úhrad, které by měly popisované odlišnosti reflektovat, a zároveň 
chybí analýza nákladové efektivity u té skupiny léčiv, která má stanovenou vyšší 
základní úhradu.  
 
Odvolatel nesouhlasí s vypořádáním své námitky uvedené v bodě a), které Ústav 
provedl v napadeném rozhodnutí, protože má za to, že Ústav nepostupoval dle § 3 
správního řádu. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, je Ústav jako správní orgán 
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povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž jsou důvodné pochybnosti, 
a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 
téhož zákona.  
 
Ad b)  
Odvolatel nesouhlasí se stanovením podmínky úhrady předmětného přípravku 
symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační 
hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty. Znění podmínky úhrady bylo 
stanoveno v revizi úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS268306/2012. Odvolatel se zněním 
podmínky úhrady již v této revizi nesouhlasil, protože měl za to, že došlo k nárůstu počtu 
indikovaných pacientů ve srovnání s předchozím stavem o pacienty s diagnózou 
CHOPN kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující 50-80% náležité 
hodnoty.  
 
Odvolatel namítá, že při nárůstu počtu indikovaných pacientů ve srovnání s předchozím 
stavem je nutné prokázat, že léčba za navrhovaných podmínek posuzovanou kombinací 
léčiv je nákladově efektivní a jaký má rozšíření podmínek dopad na rozpočet. V takovém 
případě Ústav neměl dle § 15 odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. stanovit úhradu. 
Z tohoto důvodu odvolatel v nepředmětném správním řízení sp. zn. SUKLS268306/2012 
podal k hodnotící zprávě nesouhlasné vyjádření dne 13. 6. 2019. Následně podal proti 
rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019 odvolání, a to dne 15. 7. 2019.  
 
 
Ad c)  
Odvolatel dále nesouhlasí se stanovením podmínky úhrady předmětného přípravku i pro 
kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně 
adherentní.  
 
Odvolatel vysvětluje, že znění této podmínky úhrady bylo stanoveno rozhodnutím Ústavu 
ze dne 24. 6. 2019 v již výše zmiňované hloubkové revizi úhrady léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS268306/2012. 
Odvolatel se zněním podmínky v uvedeném řízení nesouhlasil, protože touto změnou dle 
jeho názoru prokazatelně došlo k nárůstu počtu indikovaných pacientů ve srovnání 
s předchozím zněním podmínek úhrady.  
 
Odvolatel namítá, že při nárůstu počtu indikovaných pacientů o kuřáky je nutné prokázat, 
že léčba za navrhovaných podmínek je nákladově efektivní a jaký má rozšíření podmínek 
dopad na rozpočet. Není-li toto prokázáno, v takovém případě Ústav nemůže dle § 15 odst. 6 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. pro kuřáky stanovit úhradu. Z tohoto důvodu odvolatel 
podal v nepředmětném správním řízení k hodnotící zprávě nesouhlasné vyjádření dne 
13. 6. 2019 a proti rozhodnutí ze dne 24. 6. 2019 odvolání, a to dne 15. 7. 2019.  
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Odvolatel uvádí, že Ústav námitky k bodu b) a c) souhrnně v napadeném rozhodnutí 
vypořádal na str. 7 konstatováním, že požadavek odvolatele na prokázaní nákladové 
efektivity nemá oporu v platných právních předpisech, neboť podle § 39b odst. 2 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. jsou nákladová efektivita a dopad na finanční prostředky zdravotního 
pojištění hodnoceny v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady nebo 
hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků, u kterých je požadováno rozšíření 
podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení úhrady oproti 
základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo oproti ostatním 
léčivým přípravkům v referenční skupině. Ústav uvedl, že v předmětném správním řízení 
nestanovoval posuzovanému přípravku vyšší úhradu, ani méně omezující podmínky úhrady, 
než platí pro monokomponentní léčivé přípravky s obsahem glykopyrronia a formoterolu, 
které jsou v současné době hrazené ze zdravotního pojištění.  
 
Odvolatel namítá, že přetrvávají důvodné pochybnosti o tom, zda nedošlo k nárůstu 
počtu indikovaných pacientů a zda Ústav neměl správně postupovat dle § 15 odst. 6 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolatel vysvětluje, že před vydáním napadeného rozhodnutí byla úhrada inhalačních 
bronchodilatancií v kombinaci stanovena symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN 
ve stádiu III. - IV. klasifikace GOLD 2010 u léčivého přípravku ONBREZ BREEZHALER 
(léčivá látka indacaterol) ve správním řízení vedenému pod sp. zn. SUKLS123281/2012. 
Ústav tomuto léčivému přípravku stanovil tyto podmínky úhrady:  
„E/PNE  
P: Indacaterol je předepisován u nemocných s diagnózou CHOPN od středně těžkého stadia 
(stadium II.). Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN ve stádiu II. 
hrazena kombinace indacaterolu s tiotropiem. Indacaterol v kombinaci s tiotropiem je hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým pacientům s diagnózou těžká 
CHOPN (stádium III., s možností pokračovat v hrazené léčbě po progresi do stádia IV.). 
Podmínkou úhrady je v obou případech dobrá spolupráce pacienta včetně dodržení zákazu 
kouření.“  
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To znamená, že podle předchozích podmínek úhrady byla úhrada inhalačních 
bronchodilatancií v kombinaci stanovena symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN 
s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 50 % náležité hodnoty (NH).  
 
V rozhodnutí č. j. MZDR 78059/2015-2/FAR Ministerstvo zdravotnictví uvádí:  
„Třetí věta nového indikačního omezení (CHOPN kategorie B) umožňuje úhradu LP 
s postbronchodilatační hodnotou FEV1 také pod 80 % NH, což lze vyložit jako rozšíření 
oproti původnímu textu indikačního omezení, kde byla v případě kombinací úhrada u LP 
s postbronchodilatační hodnotou FEV1 pod 50 % NH.“  
 
Odvolatel dodává, že výše popisovaná je kombinace indacaterolu (U-LABA - inhalační 
beta2-agonisté s ultra dlouhodobým účinkem) a tiotropia (U-LAMA - inhalační 
anticholinergika s ultra dlouhodobým účinkem) a dále uvádí následující příklady.  
 
Analýza nákladové efektivity byla Ústavem vyžadována v žádosti k léčivému přípravku 
ULTIBRO BREEZHALER (fixní kombinace indacaterolu a glykopyrronia) ve správním řízení 
vedeném pod sp. zn. SUKLS123724/2014.  
 
Analýza nákladové efektivity byla Ústavem vyžadována v žádosti u léčivého přípravku 
ANORO (fixní kombinace vilanterolu a umeclidinia) ve správním řízení vedeném pod 
sp. zn. SUKLS162831/2014.  
 
Analýza nákladové efektivity byla Ústavem vyžadována v žádosti u léčivého přípravku 
BRIMICA GENUAIR a léčivého přípravku DUAKLIR GENUAIR (fixní kombinace formoterolu 
a aclinidia) ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS75870/2015.  
 
Analýza nákladové efektivity byla Ústavem vyžadována v žádosti u léčivého přípravku 
SPIOLTO RESPIMAT (fixní kombinace olodaterolu a tiotropia) ve správním řízení vedeném 
pod sp. zn. SUKLS142709/2015.  
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Předmětný přípravek je fixní kombinací formoterolu a glykopyrronia. Ústav uvádí, 
že nezjistil existenci totožných registrovaných přípravků a do žádné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků předmětný přípravek nezařadil, 
zároveň ale nepožaduje analýzu nákladové efektivity.  
 
Odvolatel trvá na zachování podmínky dobré spolupráce pacienta včetně dodržení 
zákazu kouření v případě, že chybí analýza nákladové efektivity pro skupinu pacientů 
– kuřáků.  
 
Odvolatel závěrem namítá, že nesouhlasí s vypořádáním námitek v bodě b) a c), protože má 
za to, že Ústav nepostupoval podle § 3 správního řádu. Z výše uvedených důvodů odvolatel 
trvá na své námitce, že rozhodnutí Ústavu nesplňuje požadavek veřejného zájmu 
na udržitelnost systému financování veřejného zdravotního pojištění dle § 17 odst. 2 a § 39b 
odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. a zároveň nesplňuje požadavek zjištění stavu věci, 
o němž jsou důvodné pochybnosti dle § 3 správního řádu.  
 
 
Odvolací orgán uvádí k výše uvedeným odvolacím námitkám následující. 
 
Odvolací orgán po posouzení odvolacích námitek konstatuje, že je zcela zjevné, že námitka 
c) odvolatele je důvodná.  
 
Předmětné správní řízení je řízením o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady 
léčivému přípravku, který nově vstupuje do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Okolnost, že předmětný přípravek před vydáním napadeného rozhodnutí neměl stanovenu 
výši a podmínky úhrady, je patrná z veřejného seznamu cen a úhrad léčivých přípravků 
a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") 
vydávaného Ústavem v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., jež byl platný v době 
vydání napadeného rozhodnutí a je volně dostupný na internetových stránkách Ústavu 
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-3-2020. 
 
Jak Ústav uvádí na straně 19 napadeného rozhodnutí, stanovil indikační omezení úhrady 
předmětného přípravku mimo jiné s odkazem na podmínky úhrady monokomponentního 
léčivého přípravku obsahujícího glykopyrronium bromid – SEEBRI BREEZHALER 44MCG 
INH PLV CPS DUR 30X1+1INH, kód Ústavu 0193552, pro nějž podmínky úhrady Ústav 
stanovil výrokem č. 3 rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019 č. j. sukl152336/2019 vydanému 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS268306/2012 (dále také jen „rozhodnutí ze dne 
24. 6. 2019“), jež bylo vloženo do předmětné spisové dokumentace dne 9. 3. 2020 pod 
č. j. sukl62378/2020. Citace ze strany 19 napadeného rozhodnutí: 
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„Ústav stanovil úhradu posuzovanému přípravku dle návrhu žadatele pro pacienty s CHOPN 
od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité 
hodnoty s ohledem na výsledky studií fáze III programu PINNACLE.9,10,11 Stanovené 
podmínky úhrady jsou v souladu s českými i zahraničními doporučenými postupy3,4,5 

a odbornou literaturou6,8 a nejsou méně omezující než podmínky úhrady monokomponent 
glykopyrronia a formoterolu.13,15 Ústav v souladu s návrhem žadatele stanovil úhradu pro 
pacienta nekuřáka i pacienta spolupracujícího na zanechání kouření (definovaného dle 
stanoviska České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně)16 ve shodném znění, jak bylo stanoveno LP s obsahem glykopyrronia 
v monokomponentě (SEEBRI BREEZHALER) ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS268306/2012.15 Základní postupy (ask-advise-assess-assistarrange) k řešení 
problematiky strategie odvykání kouření jsou uvedeny v doporučených postupech3,7 
a z vyjádření ČPFS k této otázce plyne, že každý pneumolog je k podpoře pacienta v jeho 
snaze o zanechání kouření plně kvalifikován.16“     
 
Indikační omezení předmětného přípravku dle výroku 2 napadeného rozhodnutí zní:  
„P: Fixní kombinace léčivých látek glykopyrronium/formoterol je hrazena symptomatickým 
pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B s postbronchodilatační hodnotou FEV1 
dosahující méně než 80 % náležité hodnoty.  
Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího 
na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje 
léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou 
u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku.“ 
 
Indikační omezení nepředmětného léčivého přípravku SEEBRI BREEZHALER 44MCG INH 
PLV CPS DUR 30X1+1INH, kód Ústavu 0193552, dle výroku č. 3 rozhodnutí Ústavu ze dne 
24. 6. 2019 zní: 
„P: Glykopyrronium bromid je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN 
kategorie A až D s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité 
hodnoty. Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN v kategorii A hrazena 
kombinace glykopyrronia s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým účinkem. 
Glykopyrronium bromid v kombinaci s inhalačním beta2-agonistou s ultradlouhodobým 
účinkem je hrazen symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN od kategorie B 
s postbronchodilatační hodnotou FEV1 dosahující méně než 80 % náležité hodnoty. 
Podmínkou úhrady je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na 
zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje 
léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou 
u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti 
na tabáku.“ 

 
Z výše citovaných indikačních omezení je zřejmé, že indikační omezení týkající se 
specifikace kuřáků, symptomatických pacientů s diagnózou CHOPN (odvolacím orgánem 
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zvýrazněná část), je stejné. Rozhodnutí ze dne 24. 6. 2019, které Ústav vydal v rámci 
hloubkové revize ve správním řízení sp. zn. SUKLS268306/2012 o změně výše a podmínek 
úhrady v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivých látek 
tiotropium bromid (ATC: R03BB04) a glykopyrronium bromid (R03BB06) a skupiny léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky indakaterol (R03AC18), bylo tedy zásadním podkladem pro 
formulaci a zdůvodnění indikačního omezení předmětného složeného přípravku, a to 
konkrétně indikační omezení léčivého přípravku SEEBRI BREEZHALER 44MCG INH PLV 
CPS DUR 30X1+1INH, kód Ústavu 0193552, podle výroku č. 3 rozhodnutí Ústavu ze dne 
24. 6. 2019. 
 
Ústav v napadeném rozhodnutí nepotřebnost zpracování a předložení analýzy nákladové 
efektivity a analýzy dopadu na rozpočet (farmakoekonomické hodnocení) ze strany žadatele 
odůvodnil na straně 18 následovně: 
„Ústav nestanovuje posuzovanému přípravku vyšší úhradu, ani méně omezující podmínky 
úhrady, než platí pro monokomponentní léčivé přípravky s obsahem glykopyrronia 
a formoterolu, které jsou v současné době hrazené ze zdravotního pojištění. 
S ohledem na postup stanovení úhrady má Ústav za to, že nákladovou efektivitu 
předmětných přípravků lze považovat za prokázanou. 
S ohledem na postup stanovení úhrady, viz výše, bude dopad na rozpočet neutrální, 
resp. nelze předpokládat, že vstup přípravku BEVESPI AEROSPHERE do systému úhrad 
povede k navýšení dopadu na rozpočet ve srovnání s dalšími léčivými přípravky, které jsou 
již hrazeny ze zdravotního pojištění.“ 
 
Odvolacímu orgánu je z úřední činnosti známo, že odvolatel podal odvolání i proti 
nepředmětnému rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019, ve kterém namítl, že přiznání úhrady 
i pro některé kuřáky, ke kterému nově u nepředmětných léčivých přípravků došlo, 
představuje takové rozšíření podmínek úhrady, které má být podle zákona vždy provázeno 
farmakoekonomickým hodnocením, které však v daném řízení provedeno nebylo, čímž došlo 
k porušení právních předpisů.  
 
Odvolací orgán tuto námitku řešil ve svém rozhodnutí ze dne 13. 8. 2021, č. j. MZDR 
35692/2019-3/OLZP, zn. L48/2019, o odvolání odvolatele proti nepředmětnému rozhodnutí 
Ústavu ze dne 24. 6. 2019. Odvolací orgán konstatoval, že ze znění původních podmínek 
úhrady nepředmětných přípravků bylo zjevně pro účely jejich hrazení v indikaci léčby 
CHOPN mimo jiného zapotřebí i nekouřit (resp. dodržovat zákaz kouření). To se 
rozhodnutím Ústavu ze dne 24. 6. 2019 změnilo, kdy podle nových podmínek úhrady bylo 
možno všechny nepředmětné přípravky hradit i u některých pojištěnců s CHOPN, kteří kouří 
(nově postačovalo, bude-li kuřák s CHOPN spolupracovat na zanechání kouření). Na straně 
61 rozhodnutí ze dne 24. 6. 2019 Ústav vysvětloval, že podmínku dodržování zákazu 
kouření přehodnotil se zřetelem k opakovaným požadavkům České pneumologické 
a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen 
jako „Pneumologická společnost“). Ústav v tomto duchu zohlednil hlediska etiky, 
problematičnost odvykání kouření a aktuální odborná doporučení. K tomu odvolací orgán 
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připomenul, že v souladu s § 39b odst. 2 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb. se musí posuzovat 
„doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové 
efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění“. V daném 
případě tedy nebyla ani tak problematická otázka, zda je podání nepředmětných přípravků 
u kuřáků s CHOPN na základě doporučení odborníků medicínsky vhodné či nevhodné (či 
zda má či nemá určitý terapeutický přínos), nýbrž zda je takové podání nákladově efektivní 
a s jakým dopadem do rozpočtu. Odvolací orgán přitom poukázal i na související § 15 odst. 6 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., dle kterého nelze přípravkům přiznat úhradu pro takové 
jejich klinické využití, při kterém nejsou splněny podmínky účelné terapeutické intervence. 
Těmi se v souladu s § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. rozumí „zdravotní služby 
poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější 
a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity“. Terapeutické intervenci 
(např. podání nepředmětných přípravků u nové skupiny kuřáků s CHOPN), která není 
nákladově efektivní (resp. u níž nebyla nákladová efektivity prokázána), nebo jejíž dopad 
do rozpočtu je již natolik vysoký, že již brání poskytovaní zdravotních služeb k prevenci nebo 
léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby (resp. u níž 
nebyl prokázán nerizikový dopad do rozpočtu), nelze rozhodnutím Ústavu přiznat úhradu 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Odvolací orgán dále zásadně nesouhlasil 
s tvrzením Ústavu, že k nárůstu počtu pacientů a k navýšení dopadu na rozpočet nedojde 
z toho důvodu, že většina pneumologů z etických důvodů respektuje podmínku dodržování 
zákazu kouření v souvislosti s preskripcí léků jen s výhradami, jak plyne z vyjádření 
pneumologické společnosti, jež bylo vložené rovněž do předmětné spisové dokumentace 
dne 9. 3. 2020 pod. č. j. sukl62378/2020. Takovou argumentaci Ústavu nepovažoval 
odvolací orgán za souladnou s platnými právními předpisy. Změnu počtu pacientů plynoucí 
ze změny podmínek úhrady lze posoudit v zásadě toliko ve vztahu k používání přípravků 
zcela v souladu s jejich původním a novým zněním podmínek úhrady – čili ve vztahu k jejich 
hrazení v souladu s platnými právními předpisy (srov. mj. zásadu zákonnosti – § 2 odst. 1 
správního řádu). Má-li institut podmínek úhrady nést svůj odraz v objektivní realitě, nelze 
připustit, aby správní orgány faktické porušování původních podmínek úhrady (nota bene 
neprokázané) pokládaly za stav, ze kterého lze legitimně vycházet při stanovování nových 
podmínek úhrady. Takový postup je nejen nesouladný s platnými právními předpisy, nýbrž 
také věcně nesprávný. Stěží lze trvat na závaznosti podmínek úhrady pro futuro, vychází-li 
se ze stavu, kdy je fakticky popřena závaznost předchozích podmínek úhrady. Odborné 
hledisko je v rámci postupu stanovování podmínek úhrady jistě podstatné (srov. např. § 39b 
odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. či § 34 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění). Není však jediné – neméně podstatné 
je i ekonomické hledisko, což je v systému úhrad, který je limitován určitým objemem 
finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění, v zásadě nevyhnutelné. Vzhledem 
k principu zákonného dodržování podmínek úhrady dospěl odvolací orgán k závěru, 
že uvolněním preskripce nepředmětných přípravků pro některé kuřáky dojde k navýšení 
počtu pacientů (právě o některé kuřáky s CHOPN) a ruku v ruce s tím lze předpokládat také 
určitý související nárůst dopadu do rozpočtu. Takový nárůst dopadu do rozpočtu nicméně 
nebyl blíže konkretizován žádným hodnocením dopadu na finanční prostředky zdravotního 
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pojištění, a tedy ani jeho posouzením ze strany Ústavu. Po posouzení odvolací námitky 
dospěl tedy odvolací orgán k závěru, že podmínky úhrady stanovené rozhodnutím Ústavu 
ze dne 24. 6. 2019, v hloubkové revizi sp. zn. SUKLS268306/2012, umožňující hrazenou 
preskripci nepředmětných přípravků i některým kuřákům, byly nesouladné s platnými 
právními předpisy. Nesoulad byl shledán v tom, že přestože došlo k takové změně 
podmínek úhrad, která vedla k rozšíření počtu léčených pacientů, nebyly v rozporu s § 39b 
odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. předloženy příslušné farmakoekonomické podklady 
(analýza nákladové efektivity a analýza dopadu do rozpočtu) k prokázání splnění zákonné 
podmínky zachování nákladové efektivity takové změny. Vzhledem k tomu, že ministerstvo 
posoudilo námitku jako důvodnou, zrušilo podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 
v celém rozsahu rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019 svým rozhodnutím ze dne 
13. 8. 2021 č. j. MZDR 35692/2019-3/OLZP, zn. L48/2019, a věc vrátilo Ústavu k novému 
projednání. Rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 13. 8. 2021 č. j. MZDR 35692/2019-
3/OLZP, zn. L48/2019, nabylo právní moci dne 18. 8. 2021. 
 
Proto se v otázce stanovení podmínek úhrady v předmětném správním řízení již nelze 
odkazovat na rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019. Odvolací orgán tak bez dalšího nemůže 
přistoupit na to, že předmětné přípravky jsou při jejich klinickém využití u kuřáků s CHOPN 
nákladově efektivní, resp. že při takovém jejich klinickém využití je u nich splněna dílčí 
podmínka účelné terapeutické intervence spočívající v zachování nákladové efektivity. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ani v odvolacím řízení na základě odvolání proti rozhodnutí 
Ústavu ze dne 24. 6. 2019 v revizním správním řízení sp. zn. SUKLS268306/2012 odvolací 
orgán nepřistoupil na rozšíření podmínek úhrady o některé kuřáky u nepředmětných 
přípravků, přičemž rozhodnutím ze dne 13. 8. 2021, č. j. MZDR 35692/2019-3/OLZP, 
zn. L48/2019, zrušil rozhodnutí Ústavu ze dne 24. 6. 2019 a vrátil věc Ústavu k novému 
projednání, shledává odvolací orgán námitku odvolatele proti formulaci indikačního omezení 
zahrnující i některé kuřáky v předmětném správním řízení za důvodnou. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán shledal napadené rozhodnutí ve výroku 
vztahujícímu se ke stanovení výše a podmínek úhrady nezákonnost, která by sama 
o sobě vedla ke zrušení tohoto výroku napadeného rozhodnutí, nebude se odvolací 
orgán v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. dále zabývat další věcnou 
odvolací argumentací odvolatele obsaženou v jeho odvolání. 
 
Odvolací orgán konstatuje, že zjištěnou a výše popsanou vadu napadeného rozhodnutí, 
resp. řízení, které mu předcházelo, nelze napravit v odvolací fázi řízení, neboť by tím hrozila 
újma účastníka řízení z důvodu ztráty možnosti se odvolat a bylo by tím popřeno jeho právo 
na uplatnění řádného opravného prostředku. Odvolacímu orgánu proto nezbývá, než 
napadené rozhodnutí v části výroku č. 2 zrušit a věc vrátit k novému projednání. 
 
 

Odvolací orgán dále uvádí, že odvolatel nevznesl žádné konkrétní námitky v oblasti 
stanovení maximální ceny předmětného přípravku, i přes to odvolatel napadá svým 
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odvoláním explicitně napadené rozhodnutí v plném rozsahu a žádá o jeho zrušení a vrácení 
věci k novému projednání. Odvolací orgán tedy postupoval podle § 89 odst. 2 správního řádu 
a přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy (zákonnost) z moci úřední 
v celém rozsahu. Vady týkající se stanovení maximální ceny však neshledal, a proto výrok 
č. 1 napadeného rozhodnutí potvrdil.   
 
 

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 ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          

     
      

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 

 
 


		2022-07-25T09:27:34+0000




