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Ke sp. zn.: SUKLS122582/2022 

*MZDRX01LKR47* 
MZDRX01LKR47 

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: 476 72 234 

 

▪ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 471 14 321 

▪ RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 476 73 036 

▪ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 471 14 975 

 

▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 463 54 182 

 

▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 471 14 304 

 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 

▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518 
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▪ Eli Lilly Nederland B.V., 
se sídlem Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemské království, 
ev. č: 30087090 
zastoupena: ELI LILLY ČR, s.r.o.,se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, 
IČO: 64941132 
 

 ▪ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
se sídlem Brueningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main, Spolková republika 
Německo, ev. č: HRB40661 
zastoupena: sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem Evropská 846/176 a, 160 00 Praha 6 – 
Vokovice, IČO: 44848200 
 

▪ NOVO NORDISK A/S,  
se sídlem Novo Alle 1, DK-2880 Bagsvaerd, Dánské království, ev. č: 24256790 
zastoupena: Mgr. Pavlem Holíkem, se sídlem Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem 
 

▪ VIATRIS LIMITED  
se sídlem Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko, ev. č: 695444 
zastoupena: Viatris CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČO: 03481778 

 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení NOVO NORDISK A/S, se sídlem Novo Alle 1, 
DK-2880 Bagsvaerd, Dánské království, ev. č: 24256790, zastoupeného Mgr. Pavlem 
Holíkem, se sídlem Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „odvolatel“) 

 

proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 8. 8. 2022, 
sp. zn. SUKS122582/2022, č. j. sukl164945/2022, o stanovení lhůty pro vyjádření se 
k podkladům pro rozhodnutí (dále jen „napadené usnesení“), vydanému v řízení o zkrácené 
revizi systému úhrad léčivých přípravků náležejících od referenční skupiny č. 8/2 –
 dlouhodobě působící inzuliny, tj.: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu:  

0209087 ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML II 

0210171 ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML I 

0210312 ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL 10X3ML 

0027506 LANTUS 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0027953 LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0028151 LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0028148 LEVEMIR PENFILL 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0222915 SEMGLEE 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML 
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0210402 TOUJEO 300U/ML INJ SOL 3X1,5ML SOLOSTAR 

0238384 TOUJEO 300U/ML INJ SOL 3X3ML DOUBLESTAR 

0193822 TRESIBA 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0193826 TRESIBA 200U/ML INJ SOL 3X3ML 

(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 10. 6. 2022 vydal Ústav oznámení o zahájení zkrácené revize systému úhrad 
předmětných léčivých přípravků, ve kterém informoval účastníka řízení, že správní řízení 
bude zahájeno uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce 
Ústavu. Správní řízení tak bylo zahájeno dne 26. 6. 2022. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“) stanovuje v § 39p odst. 5, že účastníci mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
do 10 dní od zahájení správního řízení. Lhůta 10 dnů tak měla skončit dne 7. 7. 2022. 

Teprve dne 28. 6. 2022 byly do spisu vloženy cenové reference a podklady pro stanovení 
maximální ceny.  

Dne 8. 8. 2022 vydal Ústav Sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí 
a napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že  

„Ústav (…) ve správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 8/2 – 
dlouhodobě působící inzuliny (…) vedeném dle ustanovení § 39p odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění pod sp. zn. SUKLS122582/2022 stanovuje lhůtu pro vyjádření 
se k podkladům pro rozhodnutí 5 dní ode dne doručení tohoto usnesení“ 
 

II. 

Odvolání 

Dne 18. 8. 2022 obdržel Ústav proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
usnesení v celém jeho rozsahu a požaduje, aby odvolací orgán napadené usnesení zrušil 
a věc vrátil orgánu prvního stupně k novému rozhodnutí. 
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Odvolatel je ve vztahu k předmětným přípravkům:  

kód SÚKL: název: doplněk názvu:  

0028151 LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0028148 LEVEMIR PENFILL 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0193822 TRESIBA 100U/ML INJ SOL 5X3ML 

0193826 TRESIBA 200U/ML INJ SOL 3X3ML 

držitelem rozhodnutí o jejich registraci.  

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 odvolací námitky 

 

Odvolatel brojí proti napadenému usnesení odvolacími námitkami, s nimiž se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
Odvolatel již při zahájení řízení namítal neposkytnutí dostatečně přiměřené lhůty, aby 
shromáždil relevantní podklady a činil jiné návrhy.  
 
Odvolatel přibližuje, že předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 26. 6. 2022, ale cenové 
reference, podklady pro stanovení úhrady a metodiky byly do spisu založeny 
až dne 28. 6. 2022. Dle odvolatele přitom v revizních správních řízeních Ústav 
ex offo prodlužuje lhůtu pro vyjádření k zahájení řízení a navrhování nových důkazů o dobu, 
po kterou řízení bylo zahájeno, ale nebyly do spisu založeny podklady, odkazuje přitom 
např. na správní řízení sp. zn. SUKLS117557/2022. To, že v daném případě Ústav lhůtu 
neprodloužil, považuje odvolatel za netransparentní jednání, jelikož nepostupoval stejně, 
jako v obdobných případech. Uvedeným postupem bylo dle odvolatele porušeno jeho právo 
na spravedlivý proces, vyjádřené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
 
Odvolatel současně upozorňuje, že lhůta stanovená účastníkům řízení pro vyjádření 
je nepřiměřeně krátká i z toho důvodu, že připadá na dva státní svátky, na víkend 
a současně na začátek prázdnin a čerpání dovolených. Jakkoli odvolatel zpracoval částečně 
své vyjádření k zahájení řízení, nemohl prověřit v tak krátkém čase všechny rozhodné 
skutečnosti, zejména co se týče ověření cenových referencí nebo dalších důkazů 
a skutečností ve spise založených po zahájení řízení. Dle odvolatele mají správní orgány 
povinnost při stanovení lhůt, resp. jejich prodlužování zohlednit reálné možnosti účastníků 
řízení, vč. zohlednění svátků a dnů pracovního klidu. Ústav přitom lhůtu pro vyjádření 
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k zahájení řízení a navržení důkazů neprodloužil, ačkoli tak postupuje v jiných obdobných 
případech. 
 
Odvolatel také namítá nepřiměřeně krátkou lhůtu pro vyjádření se k podkladům, která 
byla stanovena usnesením Ústavu ze dne 8. 8. 2022. Lhůta byla stanovena v délce 
5 dní ode dne doručení usnesení. Odvolatel je toho názoru, že takto stanovená lhůta 
je nepřiměřeně krátká a znevýhodňující. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že stanovení příliš krátké lhůty mu s ohledem na situaci 
znemožňuje uplatnit jeho procesní práva a povede k věcně nesprávnému rozhodnutí Ústavu, 
konkrétně k nesprávnému stanovení výše základní úhrady a na ni navazujících úhrad 
za balení léčivých přípravků, pro které je řízení vedeno.  
 
Dále odvolatel v rámci odvolání proti usnesení o stanovení lhůty namítá chybný výpočet 
úspor a přítomnost léčivého přípravku SEMGLEE na trhu v Rakousku. 
 

Odvolací orgán uvádí k námitkám odvolatele následující:  

Pro vyloučení pochybností odvolací orgán úvodem poznamenává, že předmětem tohoto 
odvolacího řízení a rozhodnutí ministerstva je toliko přezkum správnosti a zákonnosti 
procesního usnesení Ústavu o stanovení lhůty pro vyjádření se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí.  Odvolacími námitkami ohledně nedostatečné poskytnuté lhůty pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů na počátku řízení, chybného výpočtu úspor a přítomnosti 
přípravku SEMGLEE na trhu v Portugalsku se odvolací orgán v tomto svém rozhodnutí 
zabývat nebude, neboť ani napadené usnesení se těmito okolnostmi nezabývá a ani zabývat 
nemůže. S těmito námitkami se jistě Ústav seznámil a již je vypořádal, respektive je 
vypořádá v rámci vydaného meritorního rozhodnutí ve věci, případně je může odvolatel 
samozřejmě namítat v rámci případného odvolání proti meritornímu rozhodnutí. 
 
Dále již se odvolací orgán bude zabývat námitkou na nepřiměřeně krátkou lhůtu stanovenou 
pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí. 

Ustanovení § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, že ve zkrácené revizi vydá Ústav 
rozhodnutí do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Zároveň toto ustanovení 
stanoví, že § 39g odst. 5 se v tomto typu řízení nepoužije. Zmíněné ustanovení § 39g odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. přitom upravuje mimo jiné i délku lhůty pro vyjádření se k podkladům 
pro rozhodnutí, a to 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro 
vydání rozhodnutí, přičemž tuto lhůtu lze usnesením prodloužit. Zákonná délka lhůty pro 
vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí tak není v případě řízení o zkrácené revizi 
stanovena a zůstává na správním uvážení Ústavu. S ohledem na celkově kratší délku 
správního řízení v rámci zkrácené revize proto Ústav stanovuje i kratší lhůtu pro vyjádření se 
k podkladům pro rozhodnutí (ve srovnání s desetidenní lhůtou zakotvenou v § 39g odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb.). Odvolací orgán v této souvislosti upozorňuje, že bez náležitého 
důvodu by nadměrné prodlužování lhůty pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí 
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v rámci zkrácené revize, s ohledem na relativně krátkou lhůtu pro vydání meritorního 
rozhodnutí v řízení, nebylo vhodné. 
 
Odvolacímu orgánu je z jeho vlastní činnosti známo, že Ústavem stanovená lhůta v délce 
pěti dnů pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů nečiní v praxi obecně vzato 
problémy – účastníci řízení jsou schopni lhůtu dodržovat a vyjadřovat se k podkladům. 
Pakliže měl odvolatel důvod se domnívat, že ve stanovené lhůtě nebude schopen se vyjádřit, 
mohl Ústav o prodloužení lhůty ve smyslu § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. sám požádat, 
a to s dostatečným časovým předstihem, tak, aby byl Ústavu poskytnut dostatek prostoru na 
posouzení takové žádosti a eventuální rozhodnutí o prodloužení lhůty (srov. např. VEDRAL, 
J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: BOVA POLYGON, 
2012, s. 444). Ani v takovém případě by však Ústav nebyl striktně povinen této žádosti 
o prodloužení vyhovět a odvolatel by neměl na prodloužení lhůty právní nárok. Odvolateli nic 
nebránilo vyhodnotit dostatečně dopředu časovou náročnost zpracování podkladů 
a s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty Ústav požádat o její prodloužení. 
 
V každém případě je však nutná určitá procesní aktivita účastníka řízení, pokud 
se ho výše popsaná situace mohla týkat. V daném případě však odvolatel nepožádal 
o prominutí zmeškání úkonu, ani nepožádal ještě před jejím uplynutím o přiměřené 
prodloužení stanovené lhůty, a ministerstvo tak postup Ústavu v daném případě považuje 
za správný a zcela souladný se zákonem.  
 

Po Ústavu nelze spravedlivě požadovat, aby odhadoval, zda budou mít účastníci zájem se 
vyjadřovat, a ani se na Ústavu nelze domáhat, aby podrobně zkoumal, zda v konkrétním 
případě náhodou nenastala nějaká okolnost, která by ve prospěch účastníka řízení 
odůvodňovala užití postupu odlišného od ustálené rozhodovací praxe.  
 
Odvolacímu orgánu se prostor pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí v téže 
lhůtě, jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje všem subjektům 
v obdobném postavení, jeví dostatečným.  
 
Odvolací orgán neshledává v postupu Ústavu rozpor s § 3 správního řádu, když nevyhověl 
návrhu odvolatele na provedení některých důkazů. Účastníci řízení samozřejmě mohou 
navrhovat provedení nejrůznějších důkazů a správní orgány mají povinnost zjistit všechny 
okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Správní orgán však není v souladu s § 52 
správního řádu návrhy účastníků na provedení důkazů vázán a je povinen provést vždy 
pouze důkazy, které jsou potřeba ke zjištění stavu věci, o němž není důvodných pochyb. 
Pokud Ústav považoval skutkový stav za dostatečně zjištěný, pak postupoval v souladu se 
zákonem, když v tomto okamžiku dal účastníkům řízení najevo, že ukončil fázi zjišťování 
podkladů pro rozhodnutí a napadeným usnesením jim dal možnost vyjádřit se v pětidenní 
lhůtě k podkladům rozhodnutí.  
 
Odvolací orgán konstatuje, že tímto postupem byl naplněn požadavek vyjádřený v § 2 odst. 4 
a § 4 odst. 4 správního řádu, tedy, že Ústav dbal, aby přijaté řešení odpovídalo okolnostem 
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případu a zároveň zachováním lhůty umožnil uplatňovat práva a oprávněné zájmy účastníků 
řízení. 
 
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 nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

            
     

 
Mgr. Zdenka Pešková 

zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 
a cenové a úhradové regulace  

podepsáno elektronicky 

 


		2022-09-12T12:19:58+0000




