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Zn.: L58/2020 
K sp. zn.: SUKLS40060/2020 

*MZDRX01G6M2V* 
MZDRX01G6M2V 

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  
(dále také společně jen „Svaz zdravotních pojišťoven“) 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále také jen „VZP“) 
 
 HEATON k.s.,  
se sídlem Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4, IČO: 26206285 
 
 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, Pod Kesnerkou 39, 15000 Praha 5, IČO: 48094099 
 
 Actavis Group PTC ehf.,  
se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika, ev. č.: 640706-310 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,  
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 46505164 
zastoupena: Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
14000 Praha 4, IČO: 04727339 
 
 Vivanta Generics s.r.o.,  
se sídlem Třtinová 260/1, 19600 Praha 9 - Čakovice, IČO: 04472101 
zastoupena: Pharmazet Group s.r.o., se sídlem Na Příkopě 393/11, 11000 Praha 1, 
IČO: 29126959 
 
 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,  
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 
 
 Janssen-Cilag International N.V.,  
se sídlem Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgické království, ev. č.: 461607459 
zastoupena: Janssen-Cilag s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 –
Jinonice, IČO: 27146928 
 
 Egis Pharmaceuticals PLC,  
se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506 
zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá, CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., IČO: 63982722, se sídlem 
Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem 
Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 46505164, zastoupeného: Glenmark 
Pharmaceuticals Distribution s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, IČO: 04727339 
(dále jen „odvolatel“), 
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proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 20. 4. 2020, 
č. j. sukl99004/2020, sp. zn. SUKLS40060/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému ve správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib (L01XX32), tj. 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku: Doplněk názvu: 

0206670 BORTEGA 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0210912 BORTEZOMIB ACCORD 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0206659 BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0206664 BORTEZOMIB GLENMARK 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0224527 BORTEZOMIB MSN 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0211278 BORTEZOMIB TEVA 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0028140 VELCADE 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0206661 ZEGOMIB 3,5MG INJ PLV SOL 1 

0207751 ZEGOMIB 3,5MG INJ PLV SOL 3 

 
(dále jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o :  
 

I. Podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 4, 5, 6, 7, 8 
a 10 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
 
I I .  Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené 
rozhodnutí se ve zbylých částech 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 29. 2. 2020 zahájil Ústav z moci úřední podle § 39p odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“), řízení o zkrácené revizi úhrad předmětných přípravků (dále jen „předmětné správní 
řízení“). 
 
Dne 20. 4. 2020 vydal Ústav napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 
2 písm. d) v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
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pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky 
bortezomib (L01XX32) základní úhradu ve výši 201,4704 Kč za obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále jen ODTD). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou ve vztahu 
k tomuto výroku výroky navazujícími. 
  
 
2.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0206670 BORTEGA 3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
3.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0210912 BORTEZOMIB ACCORD  3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
4.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0206659 BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG  3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
5.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0206664 BORTEZOMIB GLENMARK  3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
6.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0224527 BORTEZOMIB MSN  3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
7.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0211278 BORTEZOMIB TEVA 3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
8.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0028140 VELCADE 3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
9.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0206661 ZEGOMIB 3,5MG INJ PLV SOL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1 646,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění. 
 
 
10.  
zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód SÚKL  Název léčivého přípravku  Doplněk názvu  

0207751 ZEGOMIB 3,5MG INJ PLV SOL 3 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib 
(L01XX32) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
4 938,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku 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 § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 39 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
S  
P: Bortezomib je hrazen:  
1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů,  
a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických 
krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem 
a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním 
též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací),  
b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem 
a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je 
možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib 
hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění 
(co nastane dříve).  
2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci 
kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. 
V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva 
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následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky 
odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve).  
3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též 
dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní 
transplantací, do progrese onemocnění  
4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci 
s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční 
kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 11. 5. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se jeho zrušení a navrácení věci Ústavu k novému 
projednání. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětného přípravku uvedeného 
ve výroku č. 5 napadeného rozhodnutí. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel trvá na svých vyjádřeních učiněných v průběhu předmětného správního řízení, 
na jejichž základě staví i své odvolání. Odvolatel má za to, že se Ústav s vyjádřeními 
dostatečně nevypořádal, postup Ústavu v předmětném správním řízení se pak odvolateli jeví 
nezákonným. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav v předmětném správním řízení stanovil základní úhradu 
skupině přípravků s obsahem léčivé látky bortezomib postupem podle § 39c odst. 2 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb. Jako referenční přípravek zvolil Ústav VELCADE 3,5MG INJ PLV 
SOL 1 s tím, že o tomto přípravku byla uzavřena dohoda o úhradě, přičemž úhrada vyplývající 
z této dohody byla nižší než základní úhrada vypočtená podle § 39c odst. 2 písm. a), b) či c) 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel v této souvislosti nejprve cituje zmiňovaný § 39c odst. 2 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb.: „Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši úhrady 
obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními 
pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo 
tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních 
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2 letech přestupku podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada 
vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku 
s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto 
ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele 
takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí 
nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel z citovaného ustanovení dovozuje, že dohoda o úhradě musí mj. obsahovat závazek 
zajištění dostupnosti předmětného přípravku a toho, aby cena pro konečného spotřebitele 
nepřekročila nejvyšší možnou úhradu. S odkazem na text zákona a judikaturu odvolatel 
doplňuje, že tyto závazky musejí platit po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy, přičemž je 
na správním orgánu, aby ověřil, že závazky byly v tomto duchu řádně sjednány (v této rovině 
odvolatel odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn.  Pl. ÚS 43/17). Pokud 
by tomu tak nebylo, má odvolatel za to, že dohoda o úhradě by nesplňovala zákonem 
stanovené náležitosti pro to, aby na jejím základě byla stanovena základní úhrada postupem 
dle § 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel přibližuje, že v případě předmětného správního řízení je dle spisové dokumentace 
takovou dohodou o úhradě smlouva o úhradě č. 84/19, uzavřená dne 16. 7. 2019 mezi 
účastníkem řízení Janssen-Cilag International N.V. (dále také „držitel rozhodnutí o registraci 
referenčního přípravku“) a VZP, a dále dohoda o úhradě uzavřená dne 5. 11. 2019 mezi týmž 
účastníkem řízení a Svazem zdravotních pojišťoven (obě smlouvy dále souhrnně též jako 
„dohody o úhradě“). 
 
Odvolatel poznamenává, že obě dohody o úhradě obsahují následující (prakticky shodné) 
ujednání ohledně platnosti a účinnosti: 
 
„Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění Dohody v registru smluv nebo dnem vykonatelnosti rozhodnutí Ústavu, v němž 
Ústav rozhodl o základní úhradě skupiny vzájemně terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků, kam patří i léčivý přípravek, ohledně něhož byla uzavřena tato Dohoda, nastane-li 
tento okamžik později. Podmínkou účinnosti této Dohody je, že léčivý přípravek, ohledně 
něhož byla tato Dohoda uzavřena, byl v proběhlém správním řízení dle části šesté zákona 
o veřejném zdravotním pojištění referenčním přípravkem, tj. rozhodujícím pro stanovení 
základní úhrady.“ 
 
Dle odvolatele tedy první věta citovaného ujednání dohod o úhradě váže nabytí účinnosti 
těchto dohod buďto na den zveřejnění té které dohody v registru smluv, anebo na den 
vykonatelnosti rozhodnutí Ústavu, v němž bylo rozhodnuto o základní úhradě skupiny 
terapeuticky zaměnitelných přípravků, kam patří i přípravek, ohledně něhož byla dohoda 
uzavřena, nastane-li tento okamžik později. Podmínkou nabytí účinnosti je dále, aby se 
předmětný přípravek stal referenčním přípravkem pro stanovení základní úhrady v proběhlém 
správním řízení. 
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Ujednání tak dle odvolatele jinými slovy stanoví, že dohoda má být účinná dnem vykonatelnosti 
rozhodnutí Ústavu, v němž bylo rozhodnuto o základní úhradě skupiny terapeuticky 
zaměnitelných přípravků, pokud byl předmětný přípravek posouzen jako referenční 
pro stanovení základní úhrady, ledaže by došlo ke zveřejnění těchto dohod v registru smluv 
později. 
 
Odvolatel v této souvislosti odkazuje na § 74 odst. 1 správního řádu, podle něhož je rozhodnutí 
vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je uveden v jeho výrokové části. 
 
Odvolatel na tomto základě soudí, že dohody o úhradě nabydou účinnosti nejdříve okamžikem 
nabytí právní moci rozhodnutí o úhradě, tedy až v okamžiku, kdy již nebude možné proti 
rozhodnutí podat odvolání. To může za daných okolností (s ohledem na dobu trvání odvolacího 
řízení) trvat klidně dva až tři roky od vydání prvostupňového rozhodnutí ve věci, míní odvolatel. 
 
Vzhledem k uvedenému je odvolatel přesvědčen, že dohody o úhradě nemohou vyvolávat 
právní účinky dříve, než bude pravomocně skončeno správní řízení o stanovení základní 
úhrady, v němž bude přípravek zvolen jako referenční a bude podle něj stanovena základní 
úhrada. 
 
Odvolatel v tomto světle uvažuje, že až do nabytí účinnosti dohod o úhradě jako celku nemůže 
nabýt účinnosti jakýkoli závazek držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku 
z dohod o úhradě vyplývající, včetně závazku k zajištění dostupnosti předmětného přípravku 
a toho, aby cena pro konečného spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu. 
 
Odvolatel je se zřetelem k uvedenému toho názoru, že v okamžiku vydání napadeného 
rozhodnutí nebude platně a účinně sjednán závazek dostupnosti referenčního přípravku, 
ani cenový závazek spočívající v nepřekročení nejvyšší možné úhrady (k tomuto dni nebudou 
dohody o úhradě dle názoru odvolatele vyvolávat právní účinky). Odvolatel doplňuje, 
že v takovém případě nebude možné držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku 
ani sankcionovat v případě „porušení závazků“, a to ani postupem podle § 39q odst. 1 písm. c) 
zákona č. 48/1997 Sb. (odvolatel v tomto kontextu přemítá, že nelze porušit písemné ujednání, 
jež nevstoupilo v účinnost, a nevyvolává tak žádné právní účinky). 
 
Odvolatel připomíná, že z textu zákona i judikatury vyplývá, že dohoda o úhradě musí být 
sjednána platně a musí být účinná, tj. sjednané závazky musejí vyvolávat právní účinky 
po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Správní orgán pak dle odvolatele musí ověřit, 
že tyto závazky byly řádně sjednány a že držitele rozhodnutí o registraci skutečně a účinně 
zavazují, aby splnil ve smlouvě sjednané povinnosti. Odvolatel je přesvědčen, že pokud 
sjednaná smlouva k takovémuto zajištění dostupnosti přípravku držitele nezavazuje, nemůže 
být naplněn ani účel závazku, tj. „(…) dosažení a udržení požadovaného faktického stavu 
projevujícího se v obecné rovině v tom, že na trhu v České republice bude léčivý přípravek 
pro pacienty dostupný, tj. že nenastanou významnější problémy s jeho množstevními 
dodávkami na trh a pokrytím poptávky pacientů při dodržení právním řádem stanovených 
požadavků na cenu, resp. úhradu (…)“ (citace odvolatele z nálezu Ústavního soudu ze dne 
29. 1. 2019, sp. zn.  Pl. ÚS 43/17). Takové smlouvy jsou pak v očích odvolatele pouhým 
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bezvýznamným textem, neschopným zajistit požadované důsledky, a tudíž nepoužitelným 
pro stanovení základní úhrady postupem dle § 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Podstata odvolatelovy námitky spočívá v přesvědčení odvolatele, že dohody o úhradě, 
na jejichž základě stanovil Ústav v souladu s § 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. 
v napadeném rozhodnutí příslušné skupině přípravků základní úhradu, nabývají účinnosti 
teprve po nabytí právní moci napadeného rozhodnutí (za předpokladu přechozího zveřejnění 
dohod o úhradě v registru smluv a podmínky, že se přípravek, jehož úhrada je předmětem 
dohod o úhradě, stane referenčním přípravkem). Takovému úsudku odvolatele však odvolací 
orgán nemůže přisvědčit. 
 
Je pravdou, že obě dohody o úhradě obsahují identické, odvolatelem výše citované ujednání 
o účinnosti (ujednání v obou dohodách se navzájem liší pouze záměnou slov „smlouva“ 
a „dohoda“). Zahrnují-li však dohody klauzuli o nabytí své účinnosti ke dni nabytí 
vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, je nutné upozornit, že takový den nemusí nutně nastat 
až po dni nabytí právní moci napadeného rozhodnutí, jak mylně s odkazem na větu první § 74 
odst. 1 správního řádu dovozuje odvolatel. 
 
Podle § 39h odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo 
zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše 
a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku 
nebo rozhodnutí v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce 
včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud 
nabylo právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého 
nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1“. 
 
Dle § 39h odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. pak „Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo 
zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše 
a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí 
v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním 
nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně“. 
 
Jak tedy Ústav správně předestřel na stranách 12 a 13 napadeného rozhodnutí, rozhodnutí 
Ústavu v oblasti regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
jsou se zřetelem k § 39h odst. 3 a 4 zákona č. 48/1997 Sb. nadána předběžnou vykonatelností. 
Odstavec třetí in fine přitom explicitně stanoví, že rozhodnutí „je vykonatelné vydáním 
nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po 15. dni 
kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n 
odst. 1“ (zvýraznění doplněno odvolacím orgánem). V souladu se čtvrtým odstavcem je pak 
rozhodnutí Ústavu takto předběžně vykonatelné i tehdy, je-li proti němu podáno odvolání. 
 
S ohledem na uvedené nemůže obstát názor odvolatele, že dohody o úhradě nemohou 
vyvolávat právní účinky dříve, než bude pravomocně skončeno správní řízení o stanovení 
základní úhrady. Jak plyne z textu odvolatelem citovaného ujednání, dohody svoji účinnost 
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váží (krom dalších okolností) k okamžiku nabytí vykonatelnosti rozhodnutí Ústavu, nikoli jeho 
právní moci. 
 
Odvolatel sice odkazuje na větu prvou § 74 odst. 1 správního řádu, je zde však třeba vzít 
v potaz i větu druhou téhož ustanovení, jež stanoví, že „Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, 
pokud odvolání nemá odkladný účinek“. Předběžnou vykonatelností se přitom rozumí právě 
způsobilost správního aktu stát se vykonatelným dříve, než nabyde právní moci (k tomu 
srov. např. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
BOVA POLYGON, 2012, s. 646: „Vykonatelnost rozhodnutí nastává zpravidla současně s jeho 
právní mocí, v zákonem stanovených případech však může nastat i dříve než rozhodnutí 
nabude právní moci (§ 73 odst. 1). Jde o tzv. předběžnou vykonatelnost rozhodnutí, která 
souvisí s vyloučením odkladného účinku opravného prostředku podaného proti rozhodnutí.“). 
 
V tomto ohledu lze na okraj doplnit, že i kdyby správní řád předběžnou vykonatelnost sám 
neupravoval, přesto by v souladu se zásadou subsidiarity správního řádu (potažmo zásadou 
lex specialis derogat legi generali) bylo nutné před obecnou úpravou institutu vykonatelnosti 
ve správním řádu upřednostnit zvláštní úpravu vykonatelnosti obsaženou v části šesté zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (k tomu srov. mj. § 1 odst. 2 správního řádu). 
 
Přemítá-li odvolatel, že dohody o úhradě nevyvolávají účinky ke dni vydání napadeného 
rozhodnutí, lze odvolateli přisvědčit, avšak je nutné znovu zdůraznit, že dohody účinkují ode 
dne vykonatelnosti rozhodnutí (tj. od okamžiku, kdy napadené rozhodnutí vyvolává účinky). 
Takové časové určení účinnosti se odvolacímu orgánu jeví zcela logickým a postačujícím – 
účinky dohod zde logicky korespondují s účinky napadeného rozhodnutí. 
 
Námitku odvolatele ohledně nabytí účinnosti dohod o úhradě teprve po nabytí právní moci 
napadeného rozhodnutí shledává odvolací orgán ve světle výše uvedeného nedůvodnou. 
 
Pro úplnost k tomu odvolací orgán doplňuje následující. 
 
Odvolací orgán vlastní činností zjistil, že smlouva o úhradě č. 84/19, uzavřená dne 16. 7. 2019 
mezi účastníky řízení Janssen-Cilag International N.V. a VZP, byla v registru smluv 
zveřejněna ke dni 30.07.2019 v 16:38:41 hodin pod ID smlouvy 9009647. Přímý odkaz na její 
umístění v registru smluv je https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9751659?backlink=6orue. 
 
Dále odvolací orgán vlastní činností zjistil, že dohoda o úhradě uzavřená dne 5. 11. 2019 mezi 
účastníky řízení Janssen-Cilag International N.V. a zaměstnaneckými zdravotními 
pojišťovnami byla v registru smluv zveřejněna ke dni 13.11.2019 v 10:24:39 hodin 
pod ID smlouvy 9969984. Přímý odkaz na její umístění v registru smluv je 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10723428?backlink=p01ri. 
 
Obě dohody o úhradě byly tedy v registru smluv publikovány již v době před vydáním 
napadeného rozhodnutí (tj. před 20. 4. 2020). V souladu s čl. V odst. 2 smlouvy ze dne 
16. 7. 2019 a čl. VI odst. 2 dohody ze dne 5. 11. 2019 byly tudíž obě dohody o úhradě 
zcela jistě účinné od počátku (předběžné) vykonatelnosti napadeného rozhodnutí 
(tedy zavčasu), jelikož ta nastala až v době po zveřejnění dohod v registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9751659?backlink=6orue
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10723428?backlink=p01ri
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Co se týče argumentace odvolatele ohledně nedostatečného vypořádání jeho vyjádření 
Ústavem, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán pokládá vypořádání Ústavu uvedené na stranách 12 a 13 napadeného 
rozhodnutí za správné a dostatečné – ministerstvo zde vyjádřené úvahy plně sdílí a ztotožňuje 
se s nimi. Jedinou ministerstvem identifikovanou nepřesností je zde odkaz Ústavu na § 39a 
odst. 2 písm. d) namísto § 39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., jejž měl Ústav 
nepochybně na mysli (zákon č. 48/1997 Sb. § 39a odst. 2 písm. d) neobsahuje). Tato vada má 
však minimální vliv na srozumitelnost uvedeného vypořádání a sám odvolatel v tomto směru 
ničeho nenamítá.  
 
Jelikož je odvolací orgán způsobilý k nápravě dílčích nepřesností v odůvodnění 
prvoinstančního rozhodnutí (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
16. 8. 2018, sp. zn. 1 As 165/2018 – 40), ministerstvo si zde vzhledem k uvedenému dovolí 
pro úplnost upřesnit, že pojednává-li Ústav kdekoli na straně 12 napadeného rozhodnutí 
o § 39a zákona č. 48/1997 Sb., je tím ve skutečnosti míněn § 39c téhož zákona. 
 
Argumentaci odvolatele o nedostatečném vypořádání jeho vyjádření nemůže odvolací orgán 
přisvědčit. 
 
Závěrem odvolací orgán dodává, že neshledal žádné další okolnosti, v jejichž světle by seznal 
dohody o úhradě nezpůsobilými pro umožnění aplikace § 39c odst. 2 písm. d) 
zákona č. 48/1997 Sb. Stejně tak odvolací orgán nenalezl žádné jiné vady, které by měly 
za následek nesprávnost napadeného rozhodnutí či jeho nesoulad s právními předpisy. 
 

IV.  
 
Odvolací orgán uvádí k výroku č. I tohoto rozhodnutí následující. 
 
V průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu zrušena výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění následujícím předmětným přípravkům: 
 

 BORTEZOMIB GLENMARK, 3,5MG INJ PLV SOL 1 kód Ústavu 0206664, výrok č. 5 
napadeného rozhodnutí,  

 BORTEZOMIB MSN, 3,5MG INJ PLV SOL 1, kód Ústavu 0224527, výrok č. 6 
napadeného rozhodnutí,  

 VELCADE, 3,5MG INJ PLV SOL 1, kód Ústavu 0028140, výrok č. 8 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZEGOMIB, 3,5MG INJ PLV SOL 3, kód Ústavu 0207751, výrok č. 10 napadeného 
rozhodnutí. 
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V průběhu odvolacího řízení zanikla výše a podmínky úhrady ze zákona z důvodu zrušení 
či zániku registrace u následujících předmětných přípravků: 
 

 BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG, 3,5MG INJ PLV SOL 1, kód Ústavu 0206659, výrok 
č. 4 napadeného rozhodnutí, 

 BORTEZOMIB TEVA, 3,5MG INJ PLV SOL 1, kód Ústavu 0211278, výrok č. 7 
napadeného rozhodnutí. 
 

Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky již nemají stanoveny výše a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán výrokem č. I 
tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto rozsahu 
zastavuje. 
 

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

P o u č e n í :  

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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