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ROZHODNUTÍ  

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“), ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 
 

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

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

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

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

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

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

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 BAYER AG, 
se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB48248, 
zastoupena: BAYER s.r.o., sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení BAYER AG, se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 
51373 Leverkusen, Spolková republika Německo, ev. č.: HRB48248, zastoupeného: BAYER 
s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 (dále také jen 
„odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 27. 5. 2020, 
č. j. sukl131747/2020, sp. zn. SUKLS333738/2019 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému ve správním řízení o žádosti o stanovení maximální ceny a stanovení výše 
a podmínek první dočasné úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku:  
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  
0238621 VITRAKVI 20MG/ML POR SOL 100ML 

 
(dále také jen „předmětný přípravek“ nebo „přípravek VITRAKVI“)) 
 

t  a  k  t  o:  
 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí 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 skutečnosti. 
 
Dne 18. 12. 2019 byla Ústavu doručena žádost odvolatele o stanovení maximální ceny 
a stanovení výše a podmínek první dočasné úhrady ze zdravotního pojištění předmětného 
přípravku. Tím bylo zahájeno předmětné správní řízení vedené podle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
v tehdy platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“).  
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení dne 27. 5. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém 
rozhodl takto: 
 
„Ústav na základě ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu zamítá žádost účastníka řízení  
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BAYER AG 
IČ: HRB48248, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, 
Spolková republika Německo 

Zastoupen: 
BAYER s.r.o. 
IČ: 00565474, 
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 

 
ze dne 18. 12. 2019 o stanovení maximální ceny a stanovení výše a podmínek první 
dočasné úhrady léčivého přípravku  
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0238621 VITRAKVI 20MG/ML POR SOL 100ML 

 
v indikaci monoterapie dospělých a pediatrických pacientů se solidními nádory, které 
vykazují fúzní gen neurotrofní receptorové tyrozinkinázy (NTRK), kteří mají lokálně pokročilé, 
metastatické onemocnění nebo u něhož by chirurgická resekce pravděpodobně vedla 
k závažné morbiditě a pro které neexistují uspokojivé možnosti léčby.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
 Odvolatel podal dne 16. 6. 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 rozhodnutí a nového projednání věci 
Ústavem. Odvolatel je ve vztahu k výroku napadeného rozhodnutí držitelem rozhodnutí 
o registraci předmětného přípravku, který je ve výroku napadeného rozhodnutí uveden. 
 
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 následujícími odvolacími námitkami. 
 
Věcná nesprávnost argumentace Ústavu stran existence důkazu o dosud nevídané 
účinnosti a přínosu předmětného přípravku 
Odvolatel v odvolání nejprve vyjadřuje nesouhlas se závěrem Ústavu ze str. 23 napadeného 
rozhodnutí, že „V současné době není k dispozici dostatek údajů, na jejichž základě by bylo 
možné provést statisticky validní srovnání terapie larotrektinibem u NTRK pozitivních tumorů 
(oproti BSC či alternativním přístupům u těchto tumorů). Jakékoli srovnání je nutné 
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považovat za velmi hrubě orientační a provázené značnou mírou nejistoty.“ Odvolatel namítá 
věcnou nesprávnost tohoto závěru. 
 
Odvolatel namítá, že léčivý přípravek VITRAKVI přináší dosud nevídaný přínos pro pacienty 
v požadované indikaci léčby tumorů s NTRK fúzí s tím, že podrobné zdůvodnění odvolatel 
provedl v samotné žádosti a ve svém vyjádření (reakci) ze dne 4. 3. 2020 k hodnotící zprávě 
ze dne 27. 1. 2020, na které odkazuje. 
 
Odvolatel zejména vyzdvihuje intra-individuální porovnání účinnosti, kdy pacienti dle jeho 
názoru zaznamenali mnohem delší dobu do progrese onemocnění oproti „sobě samým“ 
v předchozí linii léčby na jiné terapii. Předmětný přípravek Vitrakvi tak přinesl pacientům 
s vysoce pokročilým onemocněním významné prodloužení doby do progrese oproti 
předchozím terapiím navzdory faktu, že zdravotní stav pacienta se zpravidla s každou 
nasazenou linií zhoršuje a doba do progrese zkracuje. Tento fakt odvolatel považuje 
za důkaz, který prokazuje nebývalou účinnost dané terapie. Odvolatel též odkazuje 
na registraci předmětného přípravku ze strany EMA jako důkazu o nebývalé účinnosti. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav požaduje pro předmětnou indikaci, která má být u předmětného 
přípravku hrazena, stejně robustní data o účinnosti jako u jiných diagnóz, jejichž výskyt je 
v populaci často řádově vyšší a u kterých nadto není potřeba provedení sekvenace DNA. 
Odvolatel namítá, že takové „šablonovité“ nazírání na každé onemocnění s cílem získat 
jedny a ty samé informace bez rozdílu povede, a v tomto případě vedlo, k zcela 
nesprávnému vyhodnocení účinnosti. Odvolateli je zřejmé, že Ústav chce po žadatelích 
kvalitní klinická data s cílem zajistit kvalitní, bezpečnou a nákladově efektivní léčbu, ale není 
možné nahlížet stejnou optikou na onemocnění jako jsou karcinom plic, diabetes či srdeční 
selhání, a toutéž optikou na tumor s NTRK fúzí, u kterého je nutné provést sekvenování DNA 
se záchytem zpravidla v řádu procent či dokonce menším než 1 %. Provedení robustních 
kontrolovaných klinických studií, které by umožnily Ústavem požadované prokázání 
statisticky významného přínosu, je u předmětného přípravku prakticky nemožné a naráží 
na řadu komplikací včetně etických. 
 
Odvolatel má za to, že předložil veškerou dostupnou evidenci prokazující splnění zákonné 
podmínky dle § 40 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, v tehdy platném znění (dále jen 
„vyhláška č. 376/2011 Sb.“), tj. dostatečně průkazný přínos předmětného přípravku 
VITRAKVI pro léčbu vysoce závažného onemocnění. 
 
Nutnost posouzení všech aspektů při rozhodování 
Odvolatel namítá, že Ústav při rozhodování o stanovení výše a podmínek úhrady 
předmětného přípravku dostatečně neposoudil všechna kritéria uvedená v § 39b odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., kdy například vůbec nevzal v potaz závažnost onemocnění a ani 
veřejný zájem, ve smyslu potřeby této nové průlomové terapie v léčbě tumorů s NTRK fúzí.  
 
Odvolatel dále cituje text ze strany 12 napadeného rozhodnutí týkající se odlišností 
registračního a úhradového řízení a potřeby specifikace onemocnění jako nosologické 
jednotky v systému úhrad a označuje názory Ústavu tam uvedené za mylné. Odvolatel 
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připomíná, že podal žádost o stanovení 1. dočasné úhrady terapeutické indikace ve znění 
uvedeném v souhrnu údajů o přípravku (dále také „SPC“), tj. v indikaci léčby tumorů, které 
vykazují geny NTRK, bez ohledu na histologický typ solidního nádoru pacientů. Odvolatel 
namítá, že nelze posuzovat samotnou přítomnost NTRK fúze jako onemocnění, ale 
onemocnění ve smyslu celého znění terapeutické indikace tak, jak žádá v žádosti.  
 
Odvolatel uvádí, že registrační agentury (EMA – European Medicines Agency, FDA – Food 
and Drug Agency) neumožnily z etických důvodů v rámci klinických studií cíleně vyřadit 
určitou skupinu pacientů. Předmětný přípravek je zcela novým konceptem léčby tumorů, což 
by mělo být zohledněno při výkladu pojmu „onemocnění“ a „vysoce závažné onemocnění“ 
dle zákona č. 48/1997 Sb., resp. vyhlášky č. 376/2011 Sb.  
 
Odvolatel namítá, že požadavek Ústavu o doplnění komparativních studií a důkazů 
o účinnosti u každého jednotlivého typu tumoru je tak z pohledu procesu registrace léků v EU 
nesplnitelný. Odvolatel má za to, že je tímto postaven do situace, kdy po něm jsou 
požadovány důkazy, které z definice Ústavu samotného nemůže získat, aniž by nepřekročil 
rámec zákonů a registračního nařízení.  
 
Odvolatel připomíná, že předmětný přípravek usiluje o vstup do dočasné úhrady, která je 
určena právě pro léčivé přípravky s vysokou inovativní hodnotou a potřebou dalšího sběru 
klinických dat. 
 
Individuální posouzení stavu pacienta 
Odvolatel v odvolání namítá, že Ústavem zmiňovaná nutnost posouzení individuálního stavu 
pacienta nemůže být jedním z důvodů pro nepřiznání úhrady z veřejného zdravotního 
pojištění dle § 39b odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění a dle § 40 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. Odvolateli není známo, že by čím dál větší individualizace léčby měla být 
předmětem diskusí v řízení o žádosti o úhradu a tato diskuse mu přijde v kontextu daného 
onemocnění zcela nevhodná, kdy individuální žádosti přes § 16 jsou určeny pro zcela jiné 
případy, tedy indikace, které nejsou dosud registrovány a neexistuje alternativa nebo zcela 
okrajové populace pacientů mimo seznam hrazených léčiv. Odvolatel tedy namítá, že 
nutnost posouzení individuálního stavu pacienta pro léčbu předmětným přípravkem není 
rozhodnou okolností odůvodňující zamítnutí žádosti a pro doporučení k získání úhrady 
prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Bezpečnost léčby 
Odvolatel cituje ze strany 12 napadeného rozhodnutí konstatování Ústavu, že není dořešena 
otázka dlouhodobé bezpečnosti léčby předmětným přípravkem u vyvíjejícího se dětského 
organismu, a to s ohledem na omezenou dobu sledování bezpečnosti léčby předmětným 
přípravkem. Odvolatel namítá nesprávnost argumentace Ústavu.  
Odvolatel uznává, že otázka bezpečnosti je dosud nedořešená a z tohoto důvodu byla 
předmětnému přípravku VITRAKVI přiznána pouze dočasná (conditional) registrace 
ze strany EMA (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vitrakvi), kdy otázka 
bezpečnosti bude jednou z klíčových otázek pro získání trvalé registrace.  
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Žadatel i přesto žádá o první dočasnou úhradu pro předmětný přípravek a uvádí, že je 
možné následně předmětnému přípravku nepřiznat trvalou úhradu, a to třeba na základě 
bezpečnosti. 
 
Prokázání účinnosti léčby 
Odvolatel cituje ze strany 13 napadeného rozhodnutí závěr Ústavu, že odvolatel-žadatel 
dostatečně průkazně dostupnými údaji neprokázal přínos předmětného přípravku pro léčbu 
vysoce závažného onemocnění a že tedy není splněna zákonná podmínka zakotvená v § 40 
odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Odvolatel s tím nesouhlasí. Namítá, že předmětný přípravek získal registraci EMA, ve které 
jednoznačně prokázal pozitivní klinický přínos a byl tím stvrzen jeho příznivý poměr účinnosti 
a bezpečnosti pro cílovou skupinu pacientů. S každou další dostupnou analýzou klinických 
dat se tento fakt jednoznačně potvrzuje. Odvolatel nerozumí tomu, proč Ústav požaduje jiné 
a přísnější důkazy o účinnosti léčby než agentura EMA. Dle odvolatele je nepřijatelné, aby 
lokální HTA agentura (Ústav) zpochybňovala v celé šíři rozhodnutí svrchované evropské 
regulační autority EMA. Může diskutovat o komparativní účinnosti, bezpečnosti, nákladové 
efektivitě, ale neměla by tímto způsobem zpochybňovat pozitivní poměr účinnosti 
a bezpečnosti. Například britská agentura NICE vydala pro larotrektinib pozitivní doporučení. 
Odvolatel tedy má za to, že přiznání registrace, byť podmíněné, znamená automaticky 
prokázání účinnosti. 
 
Limitace klinické evidence 
Odvolatel konstatuje, že Ústav na straně 21 až 23 napadeného rozhodnutí uvádí výčet 
argumentů, proč podle názoru Ústavu není možné kvantifikovat přínos terapie 
larotrektinibem ve srovnání s přínosem jiných léčebných alternativ.  
 
Dle odvolatele je argumentace Ústavu mylná a plyne pravděpodobně z nepochopení tvorby 
klinického programu u takto závažného onemocnění, klinického výzkumu a samotné 
patofyziologie onkologického onemocnění s NTRK fúzí. Pro doplnění dat požadovaných 
Ústavem by odvolatel vzhledem k nízkému (vzácnému) výskytu NTRK fúze a nutnosti 
provádění sekvenace DNA pro zjištění daného typu fúze (viz podíly NTRK fúzí) potřeboval 
pravděpodobně několik desetiletí. V tomto časovém horizontu již předmětný přípravek 
nebude chráněn patentovou ochranou a není tak možné zajistit návratnost takto požadované 
investice. Odvolatel považuje argumenty Ústavu za čistě teoretické a prakticky 
nerealizovatelné. 
 
 
Odvolací orgán k odvolacím námitkám uvádí následující. 
 
Odvolací orgán nejprve připomíná, že předmětné správní řízení je řízením mimo jiné 
o stanovení první dočasné úhrady předmětného přípravku, které inicioval odvolatel podáním 
své žádosti u Ústavu dne 18. 12. 2019. Ústav žádost odvolatele zamítl postupem podle § 51 
odst. 3 správního řádu z důvodu, že nebyla splněna podmínka daná § 39d zákona 
č. 48/1997 Sb. ve spojení s § 40 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 376/2011 Sb., že dostupné 
údaje dostatečně průkazně neodůvodňují přínos předmětného přípravku pro léčbu vysoce 
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závažného onemocnění v indikaci navržené odvolatelem a dále že odvolatel nepředložil 
závazek zajištění povinností dle § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. (srov. str. 23 a 26 
napadeného rozhodnutí). 
 
Z odvolací argumentace odvolatele je zřejmé, že ten se zaměřil na odbornou stránku věci. 
Odvolací orgán tomuto přístupu odvolatele rozumí, jelikož množství odborných podkladů 
a odborných argumentů, které odvolatel v průběhu předmětného správního řízení Ústavu 
poskytl, je vskutku nemalé, a proto je ostatně i navazující argumentace Ústavu ohledně 
odborné stránky věci obsáhlá. Je však třeba zopakovat, že to není pouze odborná stránka 
věci, kvůli které Ústav žádost odvolatele zamítl, nýbrž zamítavé rozhodnutí Ústav vydal 
i kvůli absenci splnění povinnosti (respektive více povinností) odvolatele dle věty druhé § 39d 
odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Již samotná absence prokázání splnění povinnosti (třeba i jen jedné jediné dílčí 
povinnosti) odvolatele dle věty druhé § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. přitom brání 
možnosti přiznat předmětnému přípravku dočasnou úhradu dle § 39d odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. 
 
V souladu s větou druhou § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Žadatel je dále 
povinen prokázat, jakým způsobem zajistí 
a) průběžné hodnocení terapie posuzovaným vysoce inovativním přípravkem, 
b) limitaci dopadu dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění, 
c) hodnocení nákladové efektivity, 
d) hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, na 
kterou byla stanovena dočasná úhrada, až do převedení pacienta na jinou terapii.“ 
 
V souladu s § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ministerstvo zdravotnictví stanoví 
prováděcím právním předpisem náležitosti závazku podle odstavce 3…“ 
 
Příslušným prováděcím právním předpisem pak zde je vyhláška č. 376/2011 Sb. Podle § 41 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. platí, že „(1) Závazek podle § 39d odst. 3 zákona může 
být předmětem písemného ujednání uzavřeného mezi osobami podle § 39f odst. 2 zákona 
upravujícího finanční podmínky léčby vysoce inovativním přípravkem, které mohou ovlivnit 
možný negativní dopad úhrady vysoce inovativního přípravku na rozpočet veřejného 
zdravotního pojištění, a tím i nákladovou efektivitu této léčby (dále jen „smlouva o sdílení 
rizik“). (2) Smlouvou o sdílení rizik mohou smluvní strany upravit zejména limitaci celkových 
nákladů léčby vysoce inovativním přípravkem, poskytnutí slev z ceny vysoce inovativních 
přípravků při nedodržení smluvních podmínek nebo vazbu úhrady na smluvně stanovenou 
míru účinnosti či výsledek léčby. Součástí smlouvy o sdílení rizik může být také úprava 
hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, 
na kterou byla stanovena dočasná úhrada, nebude-li přípravek dále hrazen, až do převedení 
pacienta na jinou terapii.“ 
 
Jako hmotněprávní podmínku vyhovění žádosti tedy byl žadatel povinen v průběhu 
předmětného správního řízení prokázat, jakým způsobem zajistí soubor povinností 
uvedených ve větě druhé § 39d odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále také 
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jen „závazek“). Lze dodat, že závazek dle věty druhé § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
může (ale také nemusí) být ošetřen v rámci smlouvy o sdílení rizik. Právě pro použití slova 
„může“ v § 41 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nelze vyloučit případně i jiné způsoby, jak danému 
zákonnému požadavku existence závazku dostát. Zajištění dílčích okolností dle 
jednotlivých písmen § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. však musí být každopádně 
žadatelem prokázáno – čili postaveno na jisto. Bez toho by totiž nebylo možno shledávat 
stanovení dočasné úhrady ve veřejném zájmu dle věty první § 39d odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb., která je uvozena slovy „Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav 
rozhodne…“. Veřejným zájmem dle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. se přitom myslí 
veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému 
zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 
pojištění. Bylo by pak například zcela zjevně v rozporu s částí veřejného zájmu na zajištění 
kvality hrazených služeb, kdyby kvůli absenci závazku odvolatele nebyla terapie předmětným 
přípravkem průběžně hodnocena, přičemž i sám odvolatel ve svém odvolání jinak explicitně 
uznává, že otázka bezpečnosti předmětného přípravku je dosud nedořešená. 
 
Odvolací orgán poznamenává, že odvolatel byl na absenci doložení existence jeho 
závazku dle § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. Ústavem upozorněn. 
 
Pomine-li odvolací orgán okolnost, že o této své povinnosti měl odvolatel vědět již díky 
poměrně jasné dikci § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., poprvé na absenci jejího plnění ze 
strany odvolatele Ústav upozornil v rámci validačního protokolu, který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen dne 20. 12. 2019 pod č. j. sukl334019/2019 (dále také jen jako 
„validační protokol“) – na straně 5 tohoto protokolu je poznamenáno, že ve vztahu k situaci 
předmětného přípravku nebyl předložen závazek dle § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
Dále Ústav na tuto absenci upozornil v rámci hodnotící zprávy ze dne 27. 1. 2020, kde 
na straně 10 uvedl, že „Nadto Ústav konstatuje, že v předmětném správním řízení 
sp. zn. SUKLS333738/2019 žadatel nepředložil závazek uzavřený mezi držitelem rozhodnutí 
o registraci předmětného přípravku a zdravotními pojišťovnami, kterým by doložil, jakým 
způsobem zajistí náležitosti uvedené v ustanovení § 39d odst. 3 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění.“ Přesto všechno odvolatel své povinnosti dle věty druhé § 39d odst. 3 
zákona č. 48/1997 Sb. nedostál a byť je nesplnění této povinnosti Ústavem konstatováno 
např. i na stranách 11, 23 a 27 napadeného rozhodnutí, nijak se k tomu odvolatel 
nevyjadřuje ani ve svém odvolání. 
 
Vzhledem k tomu, že v předmětném správním řízení Ústav shledal skutečnost 
(v daném případě absence plnění povinnosti odvolatele dle § 39d odst. 3 zákona 
č. 48/1997 Sb.), která znemožňuje žádosti odvolatele vyhovět (nelze kvůli tomu 
stanovit dočasnou úhradu předmětnému přípravku), bylo zcela správné a v souladu 
s právními předpisy, že Ústav postupoval tak, že žádost odvolatele napadeným 
rozhodnutím zamítl (srov. s § 51 odst. 3 správního řádu). 
 
K odvolací argumentaci odvolatele odvolací orgán obecně uvádí, že i kdyby se zde Ústav při 
svém odborném úsudku zcela mýlil či by byl jeho odborný Úsudek zatížen nějakými jinými 
vadami, nemělo by to bez dalšího žádný zjevný vliv na podobu výroku napadeného 
rozhodnutí, jelikož absence doložení splnění povinnosti ze strany odvolatele dle věty druhé 
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§ 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. by stále trvala. Nemohlo by se tedy jednat o podstatnou 
vadu řízení či napadeného rozhodnutí, pro kterou by měl odvolací orgán napadené 
rozhodnutí zrušit (srov. např. s větou třetí § 89 odst. 2 správního řádu). Navíc je vhodné 
poznamenat, že vzhledem k tomu, že v předmětném správním řízení odvolatel 
např. neprokázal, jakým způsobem zajistí průběžné hodnocení terapie předmětným 
přípravkem (srov. s § 39d odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.), není zde ani odborná 
otázka ze strany odvolatele, i přes jinak vskutku obsáhlou odbornou argumentaci odvolatele 
a její navázání na četné podklady, dostatečně předestřena a její řešení ze strany odvolacího 
orgánu by zde tedy nyní bylo nadbytečné a neodpovídalo by to okolnostem daného případu 
(tj. nesplnění nezbytné podmínky vyhovění žádosti). Odvolací orgán se tedy nebude věcně 
zabývat odvolací argumentací odvolatele. 
 
Dále odvolací orgán uvádí, že odvolatel ve svém podání ze dne 20. 8. 2021 (odpověď 
na výzvu ministerstva), kromě poskytnutí ministerstvem požadovaného překladu také doplnil 
své odvolání o nové odborné okolnosti. Tím nicméně neodstranil nesplnění jeho povinností 
dle § 39d odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., což byl podstatný důvod pro zamítnutí jeho žádosti 
Ústavem, a proto ani toto doplnění odvolání nemůže odvolací orgán případně vést 
ke zrušení napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán se zde tedy nebude věcně zabývat 
novými odbornými okolnostmi, které odvolatel ministerstvu poskytl v souvislosti s jeho 
podáním ze dne 20. 8. 2021, a to v zásadě ze stejných důvodů, kvůli kterým se věcně 
nezabývá ani odvolací argumentací odvolatele z jeho odvolání. 
 
Jak bylo výše zmíněno a je to i explicitně uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí, Ústav 
zamítl žádost odvolatele na základě § 51 odst. 3 správního řádu, podle kterého platí, že „Je-li 
v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí 
správní orgán další dokazování a žádost zamítne.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud 
správní orgán zahájil meritorní projednávání žádosti a postupuje v dokazování v souladu 
s § 3 správního řádu a v průběhu dokazování zjistí skutečnost (povahy skutkové nebo 
právní) bránící vyhovět žadatelově žádosti, další dokazování již neprovádí a žádost zamítne. 
Pokud žadatelova žádost zjevně nesplňuje byť i jen jednu z podmínek pro vydání kladného 
rozhodnutí, které musejí být splněny současně, pokud jich je více, a zákon neumožňuje její 
prominutí, nemá smysl zjišťovat, zda žadatelova žádost splňuje podmínky další, protože jeho 
žádosti nemůže být vyhověno, i kdyby ostatní podmínky splňoval. Z hlediska zásad procesní 
efektivity a hospodárnosti správního procesu je provádění a posuzování dalších důkazů 
nadbytečné, neboť by k jinému než zamítavému rozhodnutí nevedlo. Toto ustanovení je 
příkladem zjednodušení průběhu správního řízení. (srov. publikaci Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, 
F., Marek, D. Správní řád, komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2020, 916 s.) Negativní 
rozhodnutí nicméně nevytváří ve smyslu § 48 odst. 2 správního řádu překážku věci 
pravomocně rozhodnuté. 
 
Z výše uvedených důvodů proto shledal odvolací orgán odvolání odvolatele jako 
nedůvodné. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
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P o u č e n í :  
 
 

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