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Praha 23. září 2022 

Č. j.: MZDR 34566/2020-2/OLZP 
Zn.: L79/2020 

K sp. zn.: SUKLS92178/2020 

*MZDRX01GSLBV* 
MZDRX01GSLBV 

R O Z H O DN U TÍ  

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

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

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

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

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

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

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

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Adamed Pharma S.A., 
se sídlem Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polská republika, ev. č.: 0000116926, 
zastoupena: IQ-MED a.s., se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5, IČO: 28380061 

 
 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., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 63982722 
 

 Exeltis Czech s.r.o., 
se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 24812340 
 

 BAYER AG, 
se sídlem Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB48248, 
zastoupena: BAYER s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Egis Pharmaceuticals PLC, se sídlem Keresztúri 
út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506, zastoupeného: MUDr. 
Jiřina Hrubá CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město, IČO: 63982722 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 25. 6. 2020, 
č. j. sukl160267/2020, sp. zn. SUKLS92178/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci zkrácené revize systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dienogest (ATC kód G03DB08), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0227487 ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL 

0244870 NOMETRUM 2MG TBL FLM 28 

0227382 TUBANIS 2MG TBL FLM 28 

0227383 TUBANIS 2MG TBL FLM 84 

0225731 VISANNE 2 MG TABLETY 2MG TBL NOB 28 

0225732 VISANNE 2 MG TABLETY 2MG TBL NOB 84 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

 

t  a  k  t  o :  

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí  se 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. 
 
U Ústavu bylo dne 25. 4. 2020 zahájeno z moci úřední v rámci zkrácené revize systému úhrad 
ve smyslu § 39p odst. 5 ve spojení s § 39c odst. 9 a 10 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“), správní řízení o změně výše a podmínek úhrady předmětných přípravků (dále také 
jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 25. 6. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39p 
odst. 5 ve spojení s ustanovením § 39c odst. 9 písm. a) a ustanovením § 39c odst. 7 
v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupinu 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky dienogest 
(ATC kód G03DB08) základní úhradu ve výši 19,8104 Kč za obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále také jako ‚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 přípravku   doplněk názvu 
0227487 ENDOVELLE    2MG TBL NOB 1X28 KAL 
 
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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 554,69 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) 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.‘) zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
3.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL název přípravku   doplněk názvu 
0244870 NOMETRUM    2MG TBL FLM 28 
 
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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 554,69 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. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0227378 DIENOGEST ADAMED  2MG TBL FLM 28 
 
4.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL název přípravku   doplněk názvu 
0227382 TUBANIS    2MG TBL FLM 28 
 
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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 554,69 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. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
5.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL název přípravku   doplněk názvu 
0227383 TUBANIS    2MG TBL FLM 84 
 
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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 
1664,07 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. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
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P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
 
6.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL název přípravku   doplněk názvu 
0225731 VISANNE 2 MG TABLETY  2MG TBL NOB 28 
 
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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 554,69 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. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0145646 VISANNE 2 MG TABLETY  2MG TBL NOB 28 
 
 
 
7.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL název přípravku   doplněk názvu 
0225732 VISANNE 2 MG TABLETY  2MG TBL NOB 84 
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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 dienogest (ATC kód 
G03DB08) 
 
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 
1664,07 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. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. c) a § 34 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto:  
 
E/ GYN, END  
P: Dienogest je hrazen v léčbě těžkých forem endometriózy u pacientek, u kterých selhala 
dosavadní léčba trvající minimálně 3 měsíce a kde se uvažuje o léčbě GnRH analogy 
(goserelin, triptorelin, leuprorelin). Dienogest není hrazen k zabezpečení výkonů asistované 
reprodukce. 
 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název:     doplněk názvu: 
0145647 VISANNE 2 MG TABLETY  2MG TBL NOB 84“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 15. 7. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroků č. 1, 4 a 5 a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí 
a zastavení předmětného správního řízení. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 4 a 5 držitelem 
rozhodnutí o registraci předmětných přípravků v těchto výrocích uvedených (přípravky 
TUBANIS). 
 
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 
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Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, s nimiž se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
Odvolatel v první řadě namítá nezákonnost napadeného rozhodnutí pramenící v okolnosti, 
že Ústav zahájil předmětné správní řízení, aniž by pro to byly splněny nezbytné 
podmínky v podobě stanovení výše a podmínek úhrady podobnému přípravku 
s obsahem léčivé látky dienogest registrovanému postupem pro registraci generik podle 
zákona o léčivech a provedení první hloubkové revize systému úhrad skupiny přípravků 
s dienogestem. 
 
Odvolatel krom toho namítá, že Ústav v rozporu s právními předpisy neposoudil správnost 
obvyklé denní terapeutické dávky (dále jen „ODTD“) stanovené již před pěti lety. 
 
Dále odvolatel namítá, že Ústav v rozporu se zákonem odmítl zvýšit základní úhradu 
skupiny přípravků s dienogestem ve veřejném zájmu, aniž si opatřil jediné zjištění ohledně 
okolností nezbytných k posouzení nutnosti či vhodnosti takového zvýšení. 
 
Zejména však odvolatel namítá, že Ústav v rozporu s judikaturou Ústavního soudu nezajistil 
plně hrazený přípravek skupiny přípravků s dienogestem. Ústav takto postupoval 
s odkazem na jiné plně hrazené přípravky, které však nejsou s přípravky skupiny přípravků 
s dienogestem zaměnitelné, a které tedy pacientky užívající léčivé přípravky s dienogestem 
nemohou užívat (ať již vůbec nebo s úhradou z veřejného zdravotního pojištění). Ústav podle 
odvolatele rovněž odmítl zohlednit notoricky známé okolnosti, které by převedení pacientek 
užívajících přípravky s dienogestem na Ústavem uváděné plně hrazené přípravky bývaly 
vyloučily, i kdyby takové převedení nebylo nemožné s ohledem na terapeutické určení 
Ústavem uváděných přípravků. 
 
Odvolatel úvodem svého odvolání rovněž popisuje kroky Ústavu při stanovení základní úhrady 
přípravků s dienogestem. Ústav dle slov odvolatele snížil základní úhradu stanovenou v řízení 
sp. zn. SUKLS140751/2014 podle § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o 32 %. 
Další ustanovení upravující stanovení základní úhrady referenční skupiny Ústav neaplikoval – 
dle odvolatele se podmínkami jejich aplikace vůbec nezabýval, ačkoli byl povinen tak z moci 
úřední učinit. 
 
K okruhu úvodních námitek odvolatele uvádí odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán v krátkosti zrekapituluje a upřesní některé základní okolnosti případu. 
 
Předmětná zkrácená revize, vedená s přípravky obsahujícími léčivou látku dienogest, byla 
zahájena dne 25. 4. 2020 a přímo navazuje na předcházející proběhlé a pravomocně 
ukončené správní řízení sp. zn. SUKLS289328/2019 (dále také jako „řízení o prvním 
podobném přípravku“). 
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V řízení o prvním podobném přípravku bylo konkrétně rozhodnuto o předmětném přípravku 
ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL, kód Ústavu 0227487 (dále také jen jako 
„ENDOVELLE“) – tento přípravek zde byl jednak shledán generickým přípravkem, jednak 
prvním podobným přípravkem ke vzorovému předmětnému přípravku VISANNE 2MG TBL 
NOB 28, kód Ústavu 0225731 (dále také jen jako „VISANNE 2X28“). Tyto základní okolnosti 
jsou zjevné například z oznámení o zahájení předmětného správního řízení, založeného 
do spisové dokumentace předmětného správního řízení dne 9. 4. 2020 pod 
č. j. sukl92286/2020 (dále jen jako „oznámení o zahájení“). 
 
V tomto případě tedy Ústav zahájil zkrácenou revizi v přímé souvislosti s proběhlým řízením 
o prvním podobném (a taktéž generickém) přípravku, přičemž zde snížil základní úhradu 
předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků dle § 39c odst. 9 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. o 32 %. Konkrétně u předmětných přípravků TUBANIS, jejichž držitelem 
rozhodnutí o registraci je odvolatel, to pak znamenalo následující snížení úhrady za balení: 
 
Předmětný přípravek TUBANIS 2MG TBL FLM 28, kód Ústavu 0227382, měl k datu vydání 
napadeného rozhodnutí (tj. ke dni 25. 6. 2020) platnou úhradu za balení ve výši 815,72 Kč, 
přičemž výrokem č. 4 napadeného rozhodnutí mu byla úhrada snížena téměř o třetinu 
na částku 554,69 Kč za balení. 
 
Předmětný přípravek TUBANIS 2MG TBL FLM 84, kód Ústavu 0227383, měl k datu vydání 
napadeného rozhodnutí (tj. ke dni 25. 6. 2020) platnou úhradu za balení ve výši 2447,17 Kč, 
přičemž výrokem č. 5 napadeného rozhodnutí mu byla snížena téměř o třetinu na částku 
1664,07 Kč. 
 
Po upřesnění základních okolností již odvolací orgán přistoupí k věcnému vypořádání 
argumentů odvolatele. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v rozporu se zákonem zahájil 
předmětnou zkrácenou revizi, aniž by pro to byly splněny podmínky jednak v podobě stanovení 
výše a podmínek úhrady podobnému léčivému přípravku s obsahem léčivé látky dienogest 
registrovanému postupem pro registraci generik podle zákona o léčivech a jednak provedení 
první hloubkové revize systému úhrad skupiny přípravků s dienogestem, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Podle věty čtvrté § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Zkrácenou revizi podle 
odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které 
proběhla první revize systému úhrad (…)“. 
 
Předmětná zkrácená revize je zkrácenou revizí dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. (viz 
např. str. 1 napadeného rozhodnutí). Aby tedy mohla být předmětná zkrácená revize vůbec 
zahájena, musela být i zde splněna podmínka proběhlé první revize systému úhrad. 
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Okolnost proběhnutí první revize systému úhrad u předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků je v předmětném spise podložena rozhodnutím Ústavu ze dne 
19. 12. 2014 vydaného v hloubkové revizi systému úhrad sp. zn. SUKLS140751/2014, jež 
nabylo právní moci dne 9. 1. 2015 a jež bylo do předmětné spisové dokumentace vloženo dne 
9. 4. 2020 pod č. j. sukl92356/2020 (dále také jen jako „rozhodnutí v první revizi“). 
 
Výrokem č. 1 rozhodnutí v první revizi byla pro předmětnou skupinu v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků stanovena základní úhrada ve výši 29,1330 Kč/ODTD, která byla 
následně napadeným rozhodnutím snížena o 32 % (srov. § 39c odst. 9 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb.) na částku 19,8104 Kč/ODTD (viz výrok č. 1 napadeného rozhodnutí), což je 
dáno vztahem 19,8104 ≈ 29,1330 × 0,68. 
 
Podmínka proběhlé první revize, jakožto dílčí podmínka pro zahájení předmětné zkrácené 
revize, zde tedy splněna byla. 
 
Podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. platí následující: 
 
„(9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného 
přípravku v referenční skupině, který  
 
a) byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada 
stanovená podle odstavce 7 o 32 %,  
 
b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada 
stanovená podle odstavce 7 o 15 %,  
 
c) byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, snižuje se základní 
úhrada podle odstavce 7 o 15 %. 
 
(10) Snížení základní úhrady podle odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p.“ 
 
Musí být tedy splněna rovněž podmínka stanovení úhrady prvnímu podobnému přípravku 
dle § 39b odst. 6 či 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Okolnost stanovení úhrady prvnímu podobnému přípravku postupem dle § 39b odst. 6 či 7 
zákona č. 48/1997 Sb. je zjevná například z podkladu oznámení o zahájení, ve kterém stojí, 
že „Ve správním řízení sp. zn. SUKLS289328/2019 byla léčivému přípravku ENDOVELLE 
2MG TBL NOB 1X28 KAL, kód SÚKL 0227487 snížena výše úhrady o 40 % oproti výši úhrady 
vzorového léčivého přípravku VISANNE 2 MG TABLETY“. Ono snížení úhrady o 40 % pak 
konkrétně koreluje s aplikací § 39b odst. 6 či 7 a § 39a odst. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Pro určité dokreslení situace lze dodat, že předmětné přípravky ENDOVELLE 
a VISANNE 2X28 se shodují co do obsahu léčivé látky (oba obsahují dienogest), lékové formy 
(oba jsou formě tablet), síly (oba obsahují 2 mg dienogestu v 1 tabletě) a velikosti balení 
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(oba čítají 28 tablet v balení), což je zřejmé z příslušných souhrnů údajů o léčivém přípravku 
(dále také jen jako „SPC“), založených (spolu s SPC všech ostatních předmětných přípravků) 
do předmětné spisové dokumentace dne 9. 4. 2020 pod č. j. sukl92356/2020. Přípravek 
VISANNE 2x28 měl k datu fikce rozhodnutí Ústavu ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS289328/2019 (tj. k datu 6. 12. 2019) platnou úhradu za balení ve výši 
815,72 Kč, přičemž fikcí rozhodnutí Ústavu ve správním řízení sp. zn. SUKLS289328/2019 
byla předmětnému přípravku ENDOVELLE stanovena úhrada za balení ve výši 489,43 Kč – 
čili úhrada o 40 % nižší, než měl přípravek VISANNE 2X28, jak lze dovodit ze vztahu 
489,43 ≈ 815,72 × 0,6. 
 
Podmínka stanovení úhrady prvnímu podobnému přípravku postupem dle § 39b odst. 6 či 7 
zákona č. 48/1997 Sb., jakožto dílčí podmínka pro zahájení předmětné zkrácené revize, zde 
tedy evidentně rovněž splněna byla. 
 
Dále odvolací orgán uvádí, že skutečnost, zda byl či nebyl první podobný přípravek (čili zde 
předmětný přípravek ENDOVELLE) registrován podle zákona č. 378/2007 Sb. jako generikum, 
není rozhodnou okolností pro účely zahájení zkrácené revize dle § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb. (čili ani pro zahájení předmětné zkrácené revize). Tato okolnost je zde 
rozhodná toliko ve vztahu k určení správné zákonné míry snížení výše základní úhrady 
v předmětné zkrácené revizi – zda ji snížit o 32 % či jen o 15 %. 
 
Okolnost, že lze zkrácenou revizi dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. zahájit v případě, 
že byl první podobný přípravek registrován dle zákona č. 378/2007 Sb. jako generikum, 
je zřejmá z § 39c odst. 9 písm. a) a § 39c odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Okolnost, že lze zkrácenou revizi dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. zahájit v případě, 
že první podobný přípravek nebyl registrován dle zákona č. 378/2007 Sb. jako generikum, 
je zřejmá z § 39c odst. 9 písm. b) a § 39c odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Argumentace odvolatele stran registrování prvního podobného přípravku je tedy z hlediska 
otázky možnosti zahájení předmětné zkrácené revize nepřípadná.  
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav v rozporu se zákonem předmětnou zkrácenou revizi 
zahájil, aniž by pro to byly splněny podmínky v podobě stanovení výše a podmínek 
úhrady podobnému léčivému přípravku s obsahem léčivé látky dienogest 
registrovanému postupem pro registraci generik podle zákona o léčivech a provedení 
první hloubkové revize systému úhrad skupiny přípravků s dienogestem, tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v rozporu s právními předpisy neposoudil 
správnost ODTD stanovené již před pěti lety, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ústav v napadeném rozhodnutí stanovil pro dienogest stejnou výši ODTD (2 mg jednou 
denně), jakou mu dříve stanovil v rozhodnutí v první revizi (čili ještě v roce 2014). Žádné 
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podrobné přehodnocení její správnosti zde přitom Ústav neprovedl, nicméně zde mj. alespoň 
upozornil na to, že tato ODTD je v souladu s registrovaným dávkováním předmětných 
přípravků – je v souladu s doporučeným dávkováním dle SPC (viz str. 13 napadeného 
rozhodnutí). 
 
Podle věty páté § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Zkrácená revize podle § 39c 
odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky 
úhrady zůstávají zachovány“. 
 
Podle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se přitom dle okolností platná základní úhrada krátí 
o 32 % či 15 %. 
 
Právní předpisy Ústavu neukládají povinnost, aby ve zkrácené revizi vedené dle § 39c odst. 9 
a 10 zákona č. 48/1997 Sb. bez zjevného důvodu podrobněji přehodnocoval správnost ODTD. 
Žádný zjevný důvod zde ostatně nebyl – Ústavem stanovená (respektive nezměněná) výše 
ODTD dienogestu mj. koreluje s registrovaným dávkováním předmětných přípravků (viz jejich 
SPC), na což Ústav poukazuje na straně 13 napadeného rozhodnutí. Správnost údajů 
o dávkování uvedeného v SPC sice není nezpochybnitelná, avšak bez dalšího na takové údaje 
nelze nahlížet jako na údaje nesprávné – ostatně se jimi má primárně řídit i indikující lékař 
(srov. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb.). 
 
Žádné porušení právních předpisů ve vztahu k přehodnocování správnosti ODTD dienogestu 
odvolací orgán neshledal. 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav v rozporu s právními předpisy neposoudil správnost 
ODTD stanovené již před pěti lety, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v rozporu se zákonem odmítl zvýšit 
základní úhradu předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s dienogestem ve veřejném zájmu, aniž by si opatřil jediné zjištění ohledně okolností, které 
jsou pro posouzení nutnosti či vhodnosti tohoto zvýšení nezbytné, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle 
§ 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. (srov. § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.). Platná 
základní úhrada dle § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. přitom v době vydání napadeného 
rozhodnutí činila 29,1330 Kč/ODTD. 
 
Podle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se pak platná základní úhrada krátí o 32 % či 15 % – 
o žádném zvyšování základní úhrady ve veřejném zájmu se zde nepojednává. Základní 
úhrada snížená o 32 % pak činí částku 19,8104 Kč/ODTD. 
 
Podle § 39c odst. 11 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. „Ministerstvo zdravotnictví stanoví 
prováděcím právním předpisem pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném 
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zájmu“. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“). 
 
Problematice zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu se pak adresně věnuje § 16 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. předpokládá 
existenci souhlasu všech zdravotních pojišťoven, které jsou mimochodem obligatorními 
účastníky všech správních řízení systému úhrad dle části šesté zákona č. 48/1997 Sb. (čili 
i předmětného správního řízení). Žádný takový souhlas zde přitom zdravotní pojišťovny 
nevyslovily. Ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. přímo navazuje na postup 
stanovení základní úhrady dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ten zde však 
uplatněn nebyl – namísto toho se zde vycházelo z platné základní úhrady dle § 39c odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Zvyšování základní úhrady ve veřejném zájmu v tomto typu zkrácené revize by tedy bylo nad 
rámec platných právních předpisů. Je tudíž logické, že Ústav žádné okolnosti stran takového 
nezákonného zvyšování základní úhrady nezjišťoval a žádné zvyšování základní úhrady 
neprovedl. 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav v rozporu se zákonem odmítl zvýšit základní úhradu 
předmětné skupiny, aniž by si opatřil jediné zjištění ohledně okolností, které jsou 
pro posouzení nutnosti či vhodnosti tohoto zvýšení nezbytné, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav v rozporu s judikaturou Ústavního soudu 
nezajistil plně hrazený léčivý přípravek z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s dienogestem s odkazem na jiné plně hrazené přípravky, jež ovšem 
nejsou s přípravky z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s dienogestem zaměnitelné a pacientky užívající léčivé přípravky s obsahem léčivé látky 
dienogest je nemohou užívat (buď vůbec, nebo s úhradou z veřejného zdravotního pojištění), 
přičemž Ústav rovněž odmítl zohlednit notoricky známé okolnosti, které by převedení 
pacientek užívajících léčivé přípravky s obsahem léčivé látky dienogest na Ústavem uváděné 
plně hrazené přípravky bývaly vyloučily, i kdyby takové převedení nebylo nemožné s ohledem 
na terapeutické určení Ústavem uváděných přípravků, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
V souladu s větou druhou § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „V každé skupině 
léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně 
jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely“. 
 
V souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „V případě, že by při stanovení 
úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 
tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně 
hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek 
ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen“. 
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Zkrácená revize dle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. není typem správního řízení, 
ve kterém právní předpisy umožňují cílené zajišťování plně hrazených zástupců ve skupinách 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Takovým příslušných typem správního řízení je hloubková 
revize systému úhrad (§ 39l zákona č. 48/1997 Sb.) či i některé jiné typy zkrácených revizí 
(zejména pak zkrácená revize dle § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.), nikoliv však zkrácená 
revize dle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. čili ani předmětné správní řízení. 
V předmětném správním řízení tak nebylo možno cíleně zajišťovat plně hrazeného zástupce 
v jakékoliv ze skupin přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolacímu orgánu není znám žádný nález Ústavního soudu či judikatura správních soudů, 
podle kterých by měly správní orgány cíleně zajišťovat plně hrazené zástupce ve skupinách 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve zkrácené revizi dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. 
Odvolací orgán vede v patrnosti nálezy Ústavního soudu i judikáty správních soudů, jež se 
problematikou zajištění plně hrazených zástupců ve skupinách přílohy č. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. zabývaly, tyto se však nikdy netýkaly zkrácené revize dle § 39c odst. 9.  
 
Již z jazykového výkladu § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. je zcela evidentní, oč v tomto 
typu správního řízení jde, tj. že zde má dojít k výraznému (15% či 32%) plošnému poklesu 
úhrad přípravků z dané skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků v souvislosti 
s recentním vstupem prvního podobného přípravku do systému úhrad. Pokud by přitom 
náhodou došlo k odstranění příslušných plně hrazených zástupců ve skupině přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., jistě by bylo možno následně zahájit zkrácenou revizi dle § 39p odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., a tím situaci napravit. 
 
Zcela na okraj odvolací orgán dodává, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. k datu 
25. 6. 2020) neměl žádný z předmětných přípravků garantovánu plnou úhradu z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění – to odvolací orgán ověřil z veřejného seznamu cen a úhrad 
(srov. § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), dostupného z adresy 
https://www.sukl.cz/file/93326_1_1 (dále také jen jako „červnový seznam“). 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav v rozporu s judikaturou Ústavního soudu nezajistil 
plně hrazený léčivý přípravek z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s dienogestem, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav novou základní úhradu předmětné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem stanovil tak, 
že základní úhradu této skupiny stanovenou v řízení vedeném pod 
sp. zn. SUKLS140751/2014, označovaném jako hloubková revize systému úhrad této skupiny, 
snížil podle § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o 32 %, tedy z 29,1330 Kč 
na 19,8104 Kč za ODTD a další ustanovení upravující stanovení základní úhrady referenční 
skupiny Ústav nejenže neaplikoval, nýbrž ani nezkoumal, zda jsou pro jejich aplikaci splněny 
podmínky, ačkoli byl povinen tak z moci úřední učinit, čímž porušil zákon, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 

https://www.sukl.cz/file/93326_1_1
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Zkrácená revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. je oproti jiným typům revizních řízení 
(tj. oproti hloubkové revizi či jiným typům zkrácených revizí) mnohem jednodušším typem 
revizního správního řízení. Ustanovení § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. tak třeba v tomto 
typu zkrácené revize Ústavu zapovídá možnost změn podmínek úhrad, což je jinak v ostatních 
typech revizí možné (srov. např. § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.). Ustanovení 
§ 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. u tohoto typu zkrácené revize rovněž konkretizuje postup 
provedení skrze přepočet platné základní úhrady – nic takového se u ostatních typů 
zkrácených revizí či hloubkové revize neuplatňuje (v ostatních typech zkrácených revizí se 
základní úhrada vypočítává znova, nevychází se z dosud platné základní úhrady). Není proto 
nijak překvapivé, nesprávné či nesouladné s právními předpisy, že se zde Ústav podrobněji 
nevěnoval otázce aplikace některých ustanovení, jež jsou jinak v jiných typech revizních řízení 
běžně využívána (např. § 39c odst. 2, § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. či § 16 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.). 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav novou základní úhradu předmětné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem stanovil tak, že základní úhradu 
této skupiny stanovenou v řízení vedeném pod spis. zn. SUKLS140751/2014 snížil podle 
§ 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o 32 %, a další ustanovení upravující 
stanovení základní úhrady referenční skupiny Ústav neaplikoval, ani nezkoumal, zda 
jsou pro jejich aplikaci splněny podmínky, tak nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává odvolací orgán námitky odvolatele z úvodního okruhu 
odvolacích námitek nedůvodnými.  
 
Výše předestřené odvolací důvody pak odvolatel dále konkretizuje následovně: 
 
1) Odvolatel namítá, že předmětné správní řízení nemělo být zahájeno. 
 
Odvolatel odkazuje na § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., dle něhož platí, 
že v případě stanovení úhrady prvnímu podobnému přípravku v referenční skupině, který byl 
podle zákona o léčivech registrován jako generikum, se snižuje základní úhrada této 
referenční skupiny stanovená v poslední hloubkové či zkrácené revizi úhrad o 32 %. Pokud 
první podobný léčivý přípravek v referenční skupině jako generikum podle zákona o léčivech 
registrován nebyl, může Ústav na základě jeho vstupu do systému úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění podle § 39c odst. 9 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. základní úhradu této 
referenční skupiny snížit jen o 15 %, dodává odvolatel. 
 
Odvolatel popisuje, že zmíněné snížení se v souladu s § 39c odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
provede ve zkrácené revizi systému úhrad dané referenční skupiny. Tuto zkrácenou revizi 
(resp. jakoukoli zkrácenou revizi) lze však podle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. provést 
pouze u takové skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, v níž již proběhla 
první hloubková revize úhrad. Pokud hloubková revize dosud provedena nebyla, může Ústav 
provést snížení jen v hloubkové revizi sytému úhrad, líčí odvolatel. 
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Dle odvolatele tedy platí následující podmínky vydání napadeného rozhodnutí, resp. zahájení 
řízení v projednávané věci: 
 
- stanovení výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění podobnému léčivému 
přípravku s obsahem léčivé látky dienogest registrovanému postupem pro registraci generik 
dle zákona o léčivech a 
 
- provedení první hloubkové revize systému úhrad skupiny přípravků s dienogestem. 
 
Odvolatel připomíná, že dle Ústavu měly být tyto podmínky naplněny skrze stanovení výše 
a podmínek úhrady přípravku ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL, kód Ústavu 0227487 
(dále jen „ENDOVELLE“), ve spojení se skončením řízení vedeného 
pod sp. zn. SUKLS140751/2014, označeného za hloubkovou revizi systému úhrad skupiny 
přípravků s dienogestem. Odvolatel je přesvědčen, že ani jedna z těchto skutečností uvedené 
podmínky reálně nenaplnila. 
 
1a) Odvolatel namítá, že léčivý přípravek ENDOVELLE nebyl registrován jako generikum. 
 
Odvolatel uvádí, že z rozhodnutí o registraci léčivého přípravku ENDOVELLE (rozhodnutí bylo 
vydáno v řízení sp. zn. SUKLS401691/2017 dne 20. 2. 2019 a je dostupné na stránkách 
Ústavu) vyplývá, že tento přípravek byl registrován postupem vzájemného uznávání registrací 
léčivých přípravků členskými státy Evropské unie – viz odkaz na § 41 a násl. zákona o léčivech, 
upravujících právě tento postup. Z rozhodnutí o registraci nevyplývá, že by zde byla aplikována 
úprava registrace generických léčivých přípravků dle zákona o léčivech. 
 
Odvolatel na základě uvedeného soudí, že přípravek ENDOVELLE nemůže být prvním 
podobným přípravkem, jehož vstup do systému úhrad by umožňoval snížení základní úhrady 
skupiny přípravků s dienogestem o 32 %. Pokud Ústav zamýšlel na základě vstupu tohoto 
přípravku zahájit zkrácenou revizi (kdyby jejímu zahájení zároveň nebránila překážka popsaná 
odvolatelem níže) a snížit základní úhradu příslušné skupiny, mohl tak dle názoru odvolatele 
učinit toliko o 15 %. 
 
Tvrzení Ústavu, že 
 
1) právní základ registrace není dle § 32 zákona o léčivech náležitostí rozhodnutí o registraci,  
 
2) přípravek ENDOVELLE je podobným léčivým přípravkem a  
 
3) registrace přípravku ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech, 
 
nepovažuje odvolatele za relevantní. K naplnění požadavků § 39c odst. 9 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. tato tvrzení v očích odvolatele nepostačují. 
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Odvolatel uvádí, že údaje dle § 32 zákona o léčivech by měly být uvedeny ve výroku rozhodnutí 
o registraci léčivého přípravku. Toto rozhodnutí však, stejně jako každé rozhodnutí správního 
orgánu, musí v souladu s § 68 odst. 1 správního řádu obsahovat vedle výroku též odůvodnění 
a poučení. V odůvodnění pak dle odvolatele může Ústav uvést právní základ registrace – 
s ohledem na jeho význam dle zákona o veřejném zdravotním pojištění by tak učinit měl. 
Zákon č. 48/1997 Sb. totiž podmínku, aby byl přípravek registrován podle zákona o léčivech 
jako generikum, obsahuje nejen v § 39c odst. 9 písm. a), nýbrž též v § 15 odst. 6 – při určení, 
kdy musí držitel rozhodnutí o registraci uzavřít závazek o dodávkách léčivého přípravku – 
a v § 39a odst. 5 – při snížení maximální ceny výrobce prvního podobného léčivého 
přípravku –, popisuje odvolatel. 
 
Zároveň odvolatel upozorňuje, že § 32 zákona o léčivech je zvláštním ustanovením 
upravujícím náležitosti specifického rozhodnutí správního orgánu o registraci léčivého 
přípravku. Tato úprava dle odvolatelova výkladu nevylučuje aplikaci obecné úpravy náležitostí 
rozhodnutí, nýbrž stanoví další náležitosti nad rámec obecné úpravy. Také výroková část 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku proto musí, v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu, 
obsahovat mj. právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno. 
 
Dále pak odvolatel s ohledem na absenci jakéhokoli odůvodnění v rozhodnutí o registraci 
přípravku ENDOVELLE poznamenává, že nejen uvedení právního základu v odůvodnění, 
nýbrž též celkově jeho pečlivost a důkladnost by měla být samozřejmostí. Rozhodnutí 
o registraci léčivého přípravku, i když jeho prostřednictvím bylo žádosti vyhověno, podléhá 
soudnímu přezkumu, přičemž bez odůvodnění nemá soud podle čeho jej přezkoumat, 
upozorňuje odvolatel. Odvolatel v tomto ohledu poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu č. j. 7 As 310/2018-47 ze dne 13. 1. 2020, podle něhož držitel rozhodnutí o registraci 
referenčního léčivého přípravku (ve smyslu zákona o léčivech) sice není účastníkem řízení 
o registraci generika tohoto přípravku, je však oprávněn domáhat se přezkumu rozhodnutí 
o registraci takového generika ve správním soudnictví. Pokud nebude rozhodnutí o registraci 
tohoto generika obsahovat dostatečně podrobné odůvodnění, bude vždy takřka automaticky 
zrušeno pro nepřezkoumatelnost, soudí odvolatel. Také z tohoto důvodu by měl Ústav podle 
odvolatele svá rozhodnutí řádně odůvodňovat, včetně uvedení právního základu registrace. 
Odvolatel tvrdí, že Ústav dnes ve většině případů – stejně jako u přípravku ENDOVELLE – 
rozhodnutí neodůvodňuje vůbec. 
 
Odvolatel namítá, že skutečnost, že je přípravek ENDOVELLE podobným léčivým přípravkem 
ve smyslu § 39b odst. 4, není pro posouzení, zda byl tento přípravek dle zákona o léčivech 
registrován jako generikum, relevantní (byť jsou obecně podobné přípravky za generika 
označována). To dle úsudku odvolatele vyplývá již z § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., jenž 
mezi podobným léčivých přípravkem registrovaným podle zákona o léčivech jako generikum 
v písmeni a) a podobným léčivým přípravkem neregistrovaným jako generikum v písmeni b) 
výslovně rozlišuje. Ve smyslu tohoto ustanovení tedy není každý podobný přípravek 
registrován jako generikum, upozorňuje odvolatel. 
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Dále odvolatel zdůrazňuje, že není rozhodující, zda je daný přípravek generikem, nýbrž zda 
byl jako generikum registrován. Rozhodující dle názoru odvolatele nejsou vlastnosti přípravku, 
tedy při absenci definice generika v zákoně o veřejném zdravotním pojištění vlastnosti 
uvedené v § 25 odst. 4 písm. zákona o léčivech, nýbrž způsob registrace. Kdyby byl každý 
podobný léčivý přípravek ve smyslu § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. automaticky 
označován za generikum, resp. terminologicky správně za „léčivý přípravek registrovaný podle 
zákona o léčivech jako generikum“, § 39c odst. 9 písm. b) by byl zcela nadbytečný – nikdy by 
se neuplatnil. V tomto duchu odvolatel uvažuje, že výklad právní normy vylučující její aplikaci 
nepochybně nebyl zákonodárcem zamýšlen a je nutné se jej vystříhat. 
 
Konečně odvolatel za relevantní nepovažuje ani okolnost, že registrace přípravku 
ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech. Ani to z přípravku z pohledu 
odvolatele nečiní automaticky přípravek registrovaný jako generikum, jelikož na vlastních 
klinických datech není založena ani registrace postupem vzájemného uznávání. Ta totiž 
spočívá toliko v uznání registrace udělené příslušným orgánem referenčního členského státu. 
O označení takového postupu za registraci léčivého přípravku jako generika podle zákona 
o léčivech by dle odvolatele bylo teoreticky možné uvažovat v případě, že by referenčním 
státem byla Česká republika. To ovšem z rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
ENDOVELLE, s ohledem na jeho nepřezkoumatelnost, nevyplývá. 
 
Odvolatel se zřetelem k výše uvedenému uzavírá, že léčivý přípravek ENDOVELLE není 
prvním podobným léčivým přípravkem s obsahem léčivé látky dienogest registrovaným podle 
zákona o léčivech jako generikum. Jeho vstup do systému úhrad by tedy za předpokladu 
splnění zbývajících podmínek mohl vést ke snížení základní úhrady přípravků s dienogestem 
pouze o 15 %, domnívá se odvolatel. Vzhledem k tomu, že Ústav pohledem odvolatele snížil 
základní úhradu více než dvojnásobně a aplikoval ustanovení, jež na projednávanou věc 
nedopadá, shledává odvolatel napadené rozhodnutí nezákonným. 
 
1b) Odvolatel namítá, že ve skupině přípravků s dienogestem dosud neproběhla hloubková 
revize. 
 
Odvolatel připomíná, že dle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. lze jakoukoli zkrácenou revizi 
uskutečnit pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, ve které proběhla 
první (hloubková) revize systému úhrad. Již z gramatického výkladu tohoto ustanovení je 
dle odvolatele zřejmé, že „skupinou přípravků“ se rozumí více než jeden léčivý přípravek – 
jeden přípravek skupinu přípravků utvářet nemůže. 
 
Za jeden léčivý přípravek jsou přitom podle odvolatelovy interpretace považovány všechny 
přípravky téhož držitele rozhodnutí o registraci, které jsou si vzájemně podobné ve smyslu 
§ 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., tedy mají shodnou léčivou látku, shodnou či obdobnou 
lékovou formu a jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné. Z rozhodovací praxe Ústavu dle slov 
odvolatele ostatně vyplývá, že dva takové podobné léčivé přípravky téhož držitele rozhodnutí 
o registraci nemohou být originálním či referenčním přípravkem a prvním podobným 
přípravkem, u nějž by se při stanovení úhrady postupem podle § 39b odst. 5 
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zákona č. 48/1997 Sb. snižovala úhrada podle odstavce 6 tohoto ustanovení nebo jehož vstup 
do systému úhrad by byl důvodem pro snížení základní úhrady referenční skupiny. Podle 
názoru odvolatele tudíž neexistuje důvod, aby takové podobné přípravky téhož držitele 
rozhodnutí o registraci samy o sobě představovaly skupinu ve smyslu § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. a provedení revize jejich úhrad naplňovalo požadavek tohoto 
ustanovení. 
 
Odvolatel v návaznosti na uvedené poznamenává, že Ústav za řízení, v němž měla být 
uskutečněna první hloubková revize systému úhrad přípravků s dienogestem, označil již 
zmíněné řízení sp. zn. SUKLS140751/2014, jež bylo pravomocně ukončeno 9. 1. 2015. 
Do tohoto řízení přitom byly zahrnuty jen léčivé přípravky VISANNE 2MG TBL NOB 28, kód 
Ústavu 0145646, a VISANNE 2MG TBL NOB 84, Ústavu SÚKL 0145647 (dále také společně 
jen „VISANNE“), tedy vzájemně podobné léčivé přípravky téhož držitele rozhodnutí 
o registraci. Tyto přípravky dle odvolatele nelze označit za „skupinu v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků“ ve smyslu § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., a podmínku 
uskutečnění hloubkové revize ve skupině přípravků s dienogestem tudíž nelze pokládat 
za splněnou. Tvrzení Ústavu, že „žádné ustanovení explicitně neuvádí, kolik léčivých přípravků 
musí skupina léčivých přípravků obsahovat tak, aby hloubková revize byla považována 
za proběhlou“ má odvolatel za irelevantní, neboť zásadní není doslovné znění zákona, nýbrž 
jeho výklad. 
 
Odvolatel přibližuje, že citované ustanovení pojednává o „skupině v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků“, přičemž dle odvolatelova chápání musí jakákoli skupina – 
dle významu tohoto slova – sestávat z vícera jednotlivců (členů, prvků…), v tomto případě 
léčivých přípravků. Odvolatel podotýká, že ustanovení nehovoří o referenční skupině (ty jsou 
dle odvolatele stanoveny vyhláškou ministerstva č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních 
skupin, bez ohledu na to, zda a kolik léčivých přípravků obsahujících léčivé látky zařazené 
do jednotlivých skupin je hrazených z veřejného zdravotního pojištění či registrovaných, tudíž 
by o jejich existenci bylo možné uvažovat jen na základě vyhlášky). Nejedná se ani 
o pseudoreferenční skupinu ve smyslu § 39c odst.4 zákona č. 48/1997 Sb. – ta je v textu 
zákona chápána jako referenční (resp. ustanovení upravující referenční skupiny se aplikují 
taktéž na tuto skupinu). 
 
Odvolatel je totiž přesvědčen, že zákon vždy, když hovoří o referenčních skupinách, tento 
pojem používá. Samotný § 39p zákona č. 48/1997 Sb. o referenčních skupinách pojednává 
hned šestkrát, poznamenává odvolatel. Dále je zde zmiňována skupina léčivých látek 
uvedených v příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., kdy je opět zjevné, že jde o tuto, nikoli jinou 
skupinu. Jen jednou se zde hovoří o skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
 
Podle odvolatele je tedy evidentní, že zákonodárce nemá na mysli referenční skupinu, 
leč skupinu, jejímž definičním znakem není její uvedení v právním předpisu, nýbrž pluralita 
do ní zahrnutých v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. Jinak by o „skupině 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků“ vůbec nebylo možné hovořit. Zatímco 
referenční skupina může existovat „jen na papíře“, skupina v zásadě terapeuticky 
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zaměnitelných léčivých přípravků může existovat toliko za předpokladu existence nejméně 
dvou takových přípravků, uvažuje odvolatel. Již samotný text ustanovení tedy z pohledu 
odvolatele zřetelně značí, že hloubková revize musí být provedena ohledně vícera léčivých 
přípravků vícera držitelů rozhodnutí o registraci. 
 
Odvolatel je toho názoru, že pouze k tomuto výkladu vede též teleologický výklad § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb., tj. výklad vycházející ze smyslu požadavku na uskutečnění zkrácené 
revize pouze v takové skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, 
ve které proběhla první hloubková revize systému úhrad. Zkrácená revize se dle odvolatelova 
chápání provádí pouze ve stanovených případech a činnosti Ústavu je v ní poměrně omezená. 
Zejména to platí pro zkrácenou revizi vedenou dle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb., 
navazující na vstup prvního podobného přípravku do systému úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění, ve které Ústav snižuje v určeném rozsahu základní úhradu stanovenou v předchozí 
revizi, byť výsledek samozřejmě musí dále upravit podle níže analyzovaných ustanovení. 
 
Tato zkrácená revize se dle odvolatele provádí po vstupu prvního podobného léčivého 
přípravku do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, tedy v okamžiku, kdy je 
v předmětné skupině zaručeně více léčivých přípravků. Musí být minimálně dva (originální 
a podobný léčivý přípravek), ale může jich být – a pravidelně je – více. Po skončení patentové 
ochrany originálního přípravku totiž prakticky vždy vstupuje do systému úhrad vícero 
podobných léčivých přípravků v rychlém sledu, popisuje odvolatel. 
 
Odvolatel uvádí, že pokud by ohledně této skupiny (nyní již více) léčivých přípravků nebyla 
provedena hloubková revize, znamenalo by to, že ve zkrácené revizi bude snižována úhrada 
stanovená v řízení jen originálnímu léčivému přípravku. Snižovala by se tedy úhrada 
stanovená v řízení, jehož se držitelé rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků 
neúčastnili a nemohli v něm uplatňovat práva účastníků řízení. Nemohli tehdy tvrdit rozhodné 
skutečnosti odůvodňující stanovení vyšší úhrady a navrhovat důkazy k jejich prokázání, 
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ani podat odvolání či správní žalobu. 
 
Odvolatel podotýká, že současná úprava správního soudnictví nepojí oprávnění podat žalobu 
s účastenstvím ve správním řízení, přičemž žalobce, který účastníkem správního řízení nebyl, 
nemusí před podáním žaloby vyčerpat opravné prostředky ve správním řízení – uvedené 
dle odvolatele vyplývá z již zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu připouštějícího 
žalobu držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku proti rozhodnutí o registraci 
generika tohoto přípravku. I v těchto případech ovšem musí být žalobce rozhodnutím 
napadeným správní žalobou zkrácen na svých právech. V případě řešeném rozsudkem toto 
zkrácení spočívalo v tvrzeném porušení práv průmyslového vlastnictví registrací generika před 
uplynutím ochranné lhůty od registrace referenčního léčivého přípravku. Držitelé rozhodnutí 
o registraci podobných přípravků ovšem v okamžiku vydání (údajného revizního) rozhodnutí 
o změně výše a podmínek úhrady referenčního přípravku, jemuž jsou jejich léčivé přípravky 
podobné, tímto rozhodnutím na svých právech být zkráceni nemohli. V době jeho vydání totiž 
jejich podobné léčivé přípravky ještě nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jinak 
by měly být do řízení zahrnuty, a nemusely být ani registrovány. Nehrozí tedy, že Ústav zahájí 
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individuální řízení či zkrácenou revizi, v němž těmto podobným přípravkům změní výši 
a podmínky jejich úhrady podle tohoto (údajného revizního) rozhodnutí o změně výše 
a podmínek úhrady referenčního přípravku.  
 
Ke zkrácení práv držitelů rozhodnutí o registraci podobných přípravků údajným revizním 
rozhodnutím dle odvolatele dojde snížením úhrady jejich přípravků postupem dle § 39c odst. 9 
a 10 zákona č. 48/1997 Sb. na částku odpovídající úhradě za ODTD léčivé látky stanovené 
tímto údajným revizním rozhodnutím snížené v rozsahu uvedeném v těchto ustanoveních. V té 
době již ovšem s největší pravděpodobností nepoběží lhůta, v níž by mohli podat proti 
údajnému reviznímu rozhodnutí správní žalobu. Tato lhůta by totiž dle odvolatelova úsudku 
začala běžet v okamžiku, kdy se držitelé rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků 
s tímto rozhodnutím mohli seznámit, tedy kdy bylo s ohledem na § 39o zákona č. 48/1997 Sb. 
vyvěšeno na všem přístupné elektronické úřední desce Ústavu, byť v té době ještě držitelé 
podobných přípravků nebyli zkráceni ve svých právech a žaloba podaná v daném okamžiku 
by byla předčasná. Takový závěr odvolatel opět dovozuje z výše citovaného rozsudku 
Nejvyššího správního soudu. 
 
Držitele rozhodnutí o registraci podobných přípravků dle odvolatele nemohou správní žalobu 
podat ani „pro jistotu“, tedy pro případ možného budoucího zkrácení jejich práv, neboť podle 
§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „soudní řád správní“), bude soud vycházet z právního a skutkového stavu, včetně 
dotčených práv, panujícího v době rozhodování správního orgánu, a k později nastalému 
dotčení práv nebude přihlížet. 
 
Z výše uvedeného tak dle odvolatele vyplývá, že pokud před zkrácenou revizí prováděnou 
za účelem snížení základní úhrady podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. neproběhla 
hloubková revize ohledně skupiny vícera léčivých přípravků, snižovala by se úhrada stanovená 
rozhodnutím, proti němuž se držitelé rozhodnutí o registraci většiny léčivých přípravků nemohli 
bránit. 
 
Odvolatel shledává nastíněný výklad neslučitelným s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv 
a svobod (dále jen „Listina“), podle něhož se ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 
rozhodnutím orgánu veřejné správy, může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost 
takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. V případě rozhodnutí o změně výše a podmínek 
úhrady referenčního léčivého přípravku sice zákon o veřejném zdravotním pojištění jinak 
výslovně nestanoví, jeho výklad označující toto rozhodnutí za revizní však ve svém důsledku 
k vyloučení soudního přezkumu vede, soudí odvolatel. Takový výklad proto musí být 
dle odvolatelova názoru vyloučen.  
 
Naproti tomu, odvolatel uvažuje, při snížení úhrady po hloubkové revizi ve skupině (více) 
léčivých přípravků by se snižovala úhrada stanovená v revizním řízení vedeném ohledně 
přinejmenším podstatné části těchto léčivých přípravků a nepřípustná situace, kdy by se 
z pohledu držitelů rozhodnutí o registraci podobných přípravků de facto rozhodovalo „o nás 
bez nás“, by nenastala. Nešlo by o mechanické snížení jimi neovlivnitelné úhrady. Odvolatel 
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má tedy za to, že výklad, podle něhož lze zkrácenou revizi podle § 39c odst. 9 a 10 
zákona č. 48/1997 Sb. provést pouze v případě, že v dané skupině již byla ohledně vícera 
léčivých přípravků provedena hloubková revize, výše popsané nedostatky odstraňuje, 
a je tudíž ústavně konformní. 
 
Odvolatel v tomto světle usuzuje, že zákonodárce z uvedených důvodů v § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. umožňuje snížení podle § 39c odst. 9 a 10 téhož zákona pouze 
u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, ve které již proběhla první revize 
systému úhrad, tedy pouze v případě, že hloubková revize proběhla ohledně vícera léčivých 
přípravků. Právě proto zde není užito označení „referenční skupina“, které by mohlo být použito 
i pro jednotlivé přípravky, domnívá se odvolatel. Pro existenci referenční skupiny je z pohledu 
odvolatele zásadní její uvedení v příslušné vyhlášce, nikoli pluralita do ní zařazených 
přípravků. Tato pluralita je však podle odvolatelova názoru naopak nezbytným rysem skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, jelikož bez ní nelze o skupině přípravků – 
v množném čísle – hovořit. 
 
Odvolatel v návaznosti na uvedené trvá na závěru, že v případě skupiny přípravků 
s dienogestem dosud hloubková revize se skupinou vícera v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků neproběhla. Řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 ani žádné jiné dříve 
zahájené řízení takovou hloubkovou revizí vyžadovanou § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
v očích odvolatele nebylo a být nemohlo, neboť nebylo provedeno ohledně skupiny vícera 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků – bylo provedeno ohledně přípravků 
VISANNE, tedy de facto ohledně přípravku jediného, smýšlí odvolatel. 
 
První hloubkovou revizí, která tak dle odvolatele požadavkům § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. dostojí, je v případě skupiny přípravků s dienogestem řízení 
sp. zn. SUKLS109905/2020, jež bylo zahájeno 20. 5. 2020 a stále probíhá. Teprve základní 
úhradu stanovenou v tomto řízení bude pohledem odvolatele možné podle § 39c odst. 9 
zákona č. 48/1997 Sb. snížit. Případně by toto snížení mohl Ústav provést přímo v řízení 
sp. zn. SUKLS109905/2020. Ve zkrácené revizi to však podle odvolatele (do skončení řízení 
sp. zn. SUKLS109905/2020) učinit nemůže. 
 
Odvolatel tak v duchu výše uvedeného uzavírá, že základní úhrada skupiny přípravků 
s dienogestem může být v souladu s § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. snížena 
v hloubkové revizi sp. zn. SUKLS109905/2020, v jiné hloubkové revizi systému úhrad této 
skupiny, anebo ve zkrácené revizi zahájené poté, co bude některá z těchto hloubkových revizí 
pravomocně skončena. Napadené rozhodnutí, jež pohledem odvolatele základní úhradu 
skupiny přípravků s dienogestem snižuje v řízení provedeném podle procesní úpravy zkrácené 
revize před skončením hloubkové revize, shledává odvolatel nezákonným. 
 
K prvnímu upřesňujícímu okruhu odvolacích námitek uvádí odvolací orgán následující. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že napadenému rozhodnutí je v prvé řadě nutné 
vytknout, že nemělo být bez ohledu na obsah vydáno, jelikož ani řízení nemělo být zahájeno, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že podmínka stanovení úhrady u prvního podobného přípravku 
(tj. zde u přípravku ENDOVELLE) v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
splněna byla. Taktéž podmínka provedení první revize (zde podloženo rozhodnutím v první 
revizi) dle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. byla splněna. Zákonné podmínky pro zahájení 
a vedení předmětné zkrácené revize zde tedy byly naplněny. 
 
Argumentaci odvolatele, že napadenému rozhodnutí je v prvé řadě nutné vytknout, 
že nemělo být bez ohledu na jeho obsah vydáno, jelikož ani řízení nemělo být zahájeno, 
tak nelze přisvědčit. Ve vztahu k samotné otázce splnění podmínek pro zahájení 
předmětného správního řízení shledává odvolací orgán argumentaci odvolatele 
nedůvodnou. 
 
Dále je pak třeba připomenout, že postupem dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se snižuje 
platná základní úhrada, jež předtím musela být nutně stanovena v nějakém revizním řízení 
(srov. § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.). Kdyby tedy teoreticky žádná revize dříve 
neproběhla, stěží by bylo možno snižovat platnou základní úhradu postupem dle § 39c odst. 9 
zákona č. 48/1997 Sb. – část argumentace odvolatele o tom, že ke snižování základní úhrady 
by v takovém případě mělo dojít v hloubkové revizi, se tedy jeví nelogickou a nepřípadnou. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že z § 39c odst. 9 a 10 a § 39p odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. vyplývají podmínky vydání napadeného rozhodnutí, resp. zahájení řízení 
v projednávané věci, jednak v podobě stanovení výše a podmínek úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění podobnému léčivému přípravku s obsahem léčivé látky dienogest 
registrovanému postupem pro registraci generik podle zákona o léčivech, jednak v podobě 
provedení první hloubkové revize systému úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s dienogestem, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že možnost zahájení předmětné zkrácené revize, jakož i možnost 
vydání napadeného rozhodnutí nezávisela na tom, zda byl či nebyl první podobný přípravek 
ENDOVELLE registrován jako generikum – od této okolnosti se zde odvíjela toliko konkrétní 
míra snížení základní úhrady (a logicky tedy i úhrad předmětných přípravků) v napadeném 
rozhodnutí, nikoliv však možnost zahájit předmětnou zkrácenou revizi či vydat v předmětné 
zkrácené revizi rozhodnutí ve věci. 
 
Argumentace odvolatele stran podmínek vydání napadeného rozhodnutí, resp. zahájení 
řízení v projednávané věci, je tedy nepřípadná. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že podle Ústavu má dané podmínky naplňovat 
stanovení výše a podmínek úhrady léčivému přípravku ENDOVELLE a skončení řízení 
vedeného Ústavem pod sp. zn. SUKLS140751/2014, označovaného za hloubkovou revizi 
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systému úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem, avšak 
ve skutečnosti ani jedna z těchto skutečností uvedené podmínky nesplnila, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
S ohledem na výše uvedené okolnosti se odvolací orgán naopak domnívá, že podmínky 
spočívající v recentním stanovení úhrady pro první podobný přípravek postupem dle § 39b 
odst. 6 či 7 zákona č. 48/1997 Sb. a provedení první revize zde splněny byly. 
 
Odvolatelovým výhradám ohledně řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že z rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
ENDOVELLE, dostupného na www.sukl.cz, tedy rozhodnutí vydaného Ústavem v řízení 
sp. zn. SUKLS401691/2017 dne 20. 2. 2019, vyplývá, že byl tento přípravek registrován 
postupem vzájemného uznávání registrací léčivých přípravků členskými státy Evropské unie 
– viz odkaz na § 41 a násl. zákona o léčivech upravující právě tento postup – a naopak z něj 
nevyplývá, že by při registraci byla aplikována úprava registrace generických léčivých 
přípravků podle zákona o léčivech, pročež přípravek ENDOVELLE nemůže být prvním 
podobným léčivým přípravkem, jehož vstup do systému úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění by umožňoval snížení základní úhrady skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků s dienogestem o 32 %, a pokud Ústav chtěl na základě jeho vstupu do systému 
úhrad zkrácenou revizi zahájit (a kdyby jejímu zahájení nebránila níže analyzovaná překážka) 
a základní úhradu této skupiny snížit, mohl tak učinit jen o 15 %, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Předně odvolací orgán uvede, že rozhodnutí Ústavu o registraci předmětného přípravku 
ENDOVELLE ze dne 20. 2. 2019 je volně dostupné konkrétně pod internetovým odkazem 
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR40169117.pdf&type=nr&as=N
R40169117.pdf. (dále jen jako „rozhodnutí o registraci ENDOVELLE“).  
 
Rozhodnutí o registraci ENDOVELLE je již na první pohled velmi stručné, a to zejména proto, 
že neobsahuje žádné odůvodnění. Pro určitou ilustraci však lze dodat, že absence odůvodnění 
v rozhodnutích Ústavu o registraci patrně není výjimečnou situací, například ani v rozhodnutí 
o registraci předmětných přípravků TUBANIS, jejichž držitelem rozhodnutí o registraci je 
odvolatel (rozhodnutí je volně dostupné pod odkazem 
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR37808717.pdf&type=nr&as=N
R37808717.pdf), není odůvodnění obsaženo. 
 
Z rozhodnutí o registraci ENDOVELLE je pak vskutku zřejmé, že Ústav rozhodoval v řízení 
o registraci léčivého přípravku postupem vzájemného uznávání registrací členskými státy. 
Z rozhodnutí o registraci ENDOVELLE není zejména kvůli absenci odůvodnění patrné, zda 
přípravek ENDOVELLE byl či nebyl registrován jako generikum. To však samo o sobě ještě 
není zákonnou překážkou pro aplikaci postupu dle § 39c odst. 9 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. Toto ustanovení sice ukládá, že by měl být první podobný přípravek podle 
zákona o léčivech registrován jako generikum, neuvádí však ničeho stran toho, jakým 

http://www.sukl.cz/
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR40169117.pdf&type=nr&as=NR40169117.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR40169117.pdf&type=nr&as=NR40169117.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR37808717.pdf&type=nr&as=NR37808717.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR37808717.pdf&type=nr&as=NR37808717.pdf
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způsobem má být tato okolnost doložena – že by třeba musela být konkrétně opřena specificky 
o rozhodnutí (respektive odůvodnění rozhodnutí) o registraci daného prvního podobného 
přípravku. Něčím podložena však tato skutečnost být samozřejmě musí, v opačném případě 
by byl Ústavem aplikovaný postup dle § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (čili snížení 
platné základní úhrady o 32 %) nepřezkoumatelný. Nelze-li tedy vyjít z rozhodnutí o registraci 
ENDOVELLE, je nutno tuto skutečnost podložit jiným relevantním způsobem. 
 
Ústav na straně 7 napadeného rozhodnutí uvedl, že „léčivý přípravek ENDOVELLE byl 
registrován procedurou vzájemného uznávání vedenou pod č. SE/H/1787/001/DC na základě 
žádosti o registraci dle čl. 10(1) směrnice 2001/83/ES – generická registrace“. Krom toho Ústav 
také na straně 7 napadeného rozhodnutí uvedl, že „Registrace přípravku ENDOVELLE nebyla 
založena na vlastních klinických datech, proto ho Ústav z pohledu zákona o veřejném 
zdravotním pojištění pro potřeby stanovení ceny a úhrady považuje za generikum“. 
 
 Argumentuje-li pak odvolatel, že tvrzení Ústavu v napadeném rozhodnutí, že (i) právní 
základ registrace není podle § 32 zákona o léčivech náležitostí rozhodnutí o registraci, (ii) 
léčivý přípravek ENDOVELLE je podobným léčivým přípravkem a (iii) registrace léčivého 
přípravku ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech, není relevantní 
a k naplnění požadavků § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. nepostačuje, dodává 
odvolací orgán, že tato argumentace Ústavu na straně 7 vskutku zazněla, Ústav zde nicméně 
rovněž uvedl, že „léčivý přípravek ENDOVELLE byl registrován procedurou vzájemného 
uznávání vedenou pod č. SE/H/1787/001/DC na základě žádosti o registraci dle čl. 10(1) 
směrnice 2001/83/ES – generická registrace“. 
 
K tomu lze doplnit, že hned v úvodu článku 10 směrnice 2001/83/ES, ve znění směrnice 
2004/27/ES ze dne 31. 3. 2004 (konsolidované znění směrnice 2001/83/ES je dostupné např. 
pod odkazem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0083-
20210526; dále také jen „Směrnice“), stojí: 
 
„Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. i) a aniž je dotčena právní ochrana průmyslového 
a obchodního vlastnictví, není žadatel povinen předložit výsledky předklinických zkoušek 
a klinických hodnocení, pokud může prokázat, že léčivý přípravek je generikem referenčního 
léčivého přípravku, který je nebo byl registrován podle článku 6 v členském státě nebo 
ve Společenství po dobu nejméně osmi let.“ 
 
Z uvedeného je tedy zjevné, že řízení o registraci přípravku ENDOVELLE bylo zahájeno 
na základě tzv. generické žádosti. 
 
Tímto dal Ústav jasně na srozuměnou, že předmětný přípravek ENDOVELLE byl registrován 
jako generikum (tj. kladně se u něj rozhodlo na základě generické žádosti) – logicky byl pak 
tedy také tuzemským rozhodnutím o registraci ENDOVELLE podle zákona č. 378/2007 Sb. 
registrován jako generikum. Tato skutečnost představuje z pohledu odvolacího orgánu  
zákonný důvod pro aplikaci § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., tj. pro snížení 
základní úhrady o 32 % (nikoliv jen o 15 %). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0083-20210526
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0083-20210526
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Argumentace odvolatele ohledně nenaplnění požadavků § 39c odst. 9 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. je tak nepřípadná. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že údaje uvedené v § 32 zákona č. 378/2007 Sb. 
by měly být uvedeny ve výroku rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, přičemž toto 
rozhodnutí musí v souladu s § 68 odst. 1 správního řádu obsahovat vedle výroku též 
odůvodnění a poučení, kdy v odůvodnění pak Ústav může uvést právní základ registrace – 
resp. by tak s ohledem na jeho význam podle zákona o veřejném zdravotním pojištění učinit 
měl, neboť ten podmínku, aby léčivý přípravek byl registrován podle zákona o léčivech jako 
generikum, stanoví nejen v § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., nýbrž též v § 15 
odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. při určení, kdy musí držitel rozhodnutí o registraci uzavřít 
závazek o dodávkách léčivého přípravku a v § 39a odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. při snížení 
maximální ceny výrobce prvního podobného léčivého přípravku –, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Odvolací orgán připouští, že bývalo-li by v rozhodnutí o registraci ENDOVELLE vypracováno 
odůvodnění, bylo by na jeho základě možné ihned objasnit celou řadu dílčích okolností, které 
z průběhu daného registračního řízení vyplývají. Lze zároveň přisvědčit odvolateli, že i na 
odůvodnění v registračním rozhodnutí se vztahují obecná ustanovení správního řádu – však 
také Ústav odmítl rozhodnutí o registraci ENDOVELLE odůvodnit s odkazem na § 68 odst. 4 
tohoto předpisu. V tomto ohledu lze dodat, že aplikace možnosti neodůvodňovat rozhodnutí 
dle § 68 odst. 4 správního řádu obnáší řadu úskalí a limitací, jak vyplývá z četné judikatury 
správních soudů, jakož i Ústavního soudu. 
 
Nicméně, okolnost, zda rozhodnutí o registraci ENDOVELLE mělo obsahovat nějaké 
odůvodnění – včetně upřesnění, zda v něm fakticky bylo pozitivně rozhodnuto o generické 
žádosti – již přesahuje možnosti přezkumu odvolacího orgánu v předmětném správním řízení. 
V souladu s § 89 odst. 2 správního řádu totiž platí, že odvolací orgán přezkoumává soulad 
napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy – 
nepřezkoumává se zde tedy zákonnost či správnost jiného rozhodnutí (tedy ani rozhodnutí 
o registraci ENDOVELLE), potažmo jiného řízení (tedy řízení o registraci s přípravkem 
ENDOVELLE). Uvedené samozřejmě neznamená, že je ministerstvu otázka rozhodovací 
praxe Ústavu v oblasti provádění řízení o registraci lhostejná, konkrétně v tomto odvolacím 
řízení však nemůže ministerstvo do této otázky nikterak zasahovat. 
 
Navíc, odvolací orgán připomíná, že Ústav absenci odůvodnění v rozhodnutí o registraci 
ENDOVELLE v předmětném správním řízení (respektive v rámci odůvodnění napadeného 
rozhodnutí – viz str. 7) alespoň částečně kompenzoval, když zde upřesnil, že „léčivý přípravek 
ENDOVELLE byl registrován procedurou vzájemného uznávání vedenou pod 
č. SE/H/1787/001/DC na základě žádosti o registraci dle čl. 10(1) směrnice 2001/83/ES – 
generická registrace“. 
 



 

 

Str. 27 z 75 

 

Ústav tedy objasnil z rozhodnutí o registraci ENDOVELLE jinak přímo nevyplývající okolnost, 
že v rámci daného řízení o registraci se rozhodovalo na základě tzv. generické žádosti. Krom 
toho pak Ústav na straně 7 napadeného rozhodnutí mj. upřesnil, že „Registrace přípravku 
ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech (…)“, což je pro řízení zahájené 
na základě tzv. generické žádosti typické. Lze také připomenout, že v článku 10 Směrnice 
stojí, že „(…) není žadatel povinen předložit výsledky předklinických zkoušek a klinických 
hodnocení, pokud může prokázat, že léčivý přípravek je generikem (…)“. 
 
Nejednalo se nadto o první případ, kdy Ústav v předmětném správním řízení upřesňoval, 
že předmětný přípravek ENDOVELLE je generickým přípravkem. Kupříkladu již v oznámení 
o zahájení předmětného správního řízení ze dne 9. 4. 2020, (do spisu vloženo téhož dne 
pod č. j. sukl92286/2020) Ústav uvedl, že „Dne 6. 12. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí 
sp. zn. SUKLS289328/2019 ve správním řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého 
přípravku ENDOVELLE 2MG TBL NOB 1X28 KAL, kód SÚKL 0227487, který je prvním 
podobným přípravkem ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
s obsahem léčivé látky dienogest (ATC kód G03DB08). Jedná se o generický přípravek. 
Ve správním řízení sp. zn. SUKLS289328/2019 byla léčivému přípravku ENDOVELLE 2MG 
TBL NOB 1X28 KAL, kód SÚKL 0227487 snížena výše úhrady o 40 % oproti výši úhrady 
vzorového léčivého přípravku VISANNE 2 MG TABLETY“. Rovněž tímto dal Ústav všem 
účastníkům předmětného správního řízení na srozuměnou, že předmětný přípravek 
ENDOVELLE byl podle zákona č. 378/2007 Sb. registrován jako generikum – v opačném 
případě by mu Ústav nemohl ve správním řízení sp. zn. SUKLS289328/2019 snižovat úhradu 
oproti jeho vzorovému přípravku o 40 % (srov. § 39b odst. 5 a 6 spolu s § 39a odst. 5 písm. b) 
zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Vyjma těchto upřesnění ze strany Ústavu lze okolnost, že byl přípravek ENDOVELLE 
registrován podle zákona č. 378/2007 Sb. jako generikum, ověřit i prostou komparací informací 
uvedených v SPC předmětných přípravků VISANNE (tj. originálu) a předmětného přípravku 
ENDOVELLE (tj. jeho generika). 
 
Kupříkladu v SPC předmětného (originálního) přípravku VISANNE je psáno, že „Účinnost 
a bezpečnost přípravku Visanne byla hodnocena v nekontrolované klinické studii po dobu 12ti 
měsíců u 111 dospívajících dívek (12 až <18 let) s klinickým podezřením na endometriózu 
nebo s již potvrzenou endometriózou“. 
 
Tuto informaci pak SPC předmětného (generického) přípravku ENDOVELLE přebírá tak, 
že uvádí, že „Bezpečnost a účinnost dienogestu byly hodnoceny v nekontrolované klinické 
studii po dobu 12 měsíců u 111 dospívajících dívek (12 až <18 let) s klinickým podezřením na 
endometriózu nebo s již potvrzenou endometriózou“. 
 
Pro úplnost zde odvolací orgán zvláště poukazuje na okolnost, že je-li v SPC přípravků 
VISANNE uvedeno, že „bezpečnost přípravku Visanne byla hodnocena“, názorně je tím 
demonstrováno, že se jednalo o klinickou studii provedenou přímo s přípravky VISANNE – 
přípravky VISANNE jsou tudíž fakticky originálem. Naproti tomu, v SPC přípravku 
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ENDOVELLE je uvedeno „Bezpečnost a účinnost dienogestu byly hodnoceny“, z čehož je 
zjevné, že daná studie nebyla provedena přímo s přípravky ENDOVELLE, nýbrž s jinými 
přípravky s obsahem dienogestu (fakticky s přípravky VISANNE – viz výše). Přípravky 
ENDOVELLE jsou tedy generikem. 
 
V SPC předmětného (originálního) přípravku VISANNE se také např. píše, že „Následující 
tabulka uvádí souhrnně nežádoucí účinky zaznamenané během užívání přípravku Visanne 
podle tříd orgánových systémů dle MedDRA (MedDRA SOC). V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence. Frekvence jsou definovány jako časté 
(≥1/100 až <1/10) a méně časté (≥1/1000 až <1/100). Tyto frekvence vycházejí ze sdružených 
údajů ze čtyř klinických studií zahrnujících 332 pacientek (100 %)“. 
 
Tuto informaci pak SPC předmětného (generického) přípravku ENDOVELLE přebírá tak, 
že uvádí, že „Následující tabulka uvádí souhrnně nežádoucí účinky zaznamenané během 
užívání dienogestu 2 mg podle tříd orgánových systémů dle MedDRA (MedDRA SOC). 
V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence. 
Frekvence jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10) a méně časté (≥1/1000 až <1/100). 
Tyto frekvence vycházejí ze sdružených údajů ze čtyř klinických studií zahrnujících 
332 pacientek (100 %)“. 
 
Do třetice lze zmínit například i pasáž z SPC předmětného (originálního) přípravku VISANNE 
uvádějící, že „Přednost přípravku Visanne oproti placebu byla prokázána v 3 měsíční studii 
zahrnující 198 pacientek s endometriózou. Bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou 
byly hodnoceny pomocí vizuální analogové stupnice (0-100 mm). Po 3 měsících léčby 
přípravkem Visanne byl oproti placebu prokázán statisticky významný rozdíl (Δ = 12,3 mm; 
95 % CI: 6,4-18,1; p<0,0001) a klinicky významné snížení bolesti v porovnání s počáteční 
hodnotou (průměrné snížení = 27,4 mm ± 22,9)“. 
 
Tato pasáž je pak převzata v SPC předmětného (generického) přípravku ENDOVELLE 
následovně: „Superiorita dienogestu oproti placebu byla prokázána v 3měsíční studii 
zahrnující 198 pacientek s endometriózou. Bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou 
byly hodnoceny pomocí vizuální analogové stupnice (0-100 mm). Po 3 měsících léčby 
dienogestem byl oproti placebu prokázán statisticky významný rozdíl (Δ = 12,3 mm; 
95% CI: 6,4-18,1; p<0,0001) a klinicky významné snížení bolesti v porovnání s počáteční 
hodnotou (průměrné snížení = 27,4 mm ± 22,9).“ 
 
Platí přitom, že i v jiných pasážích SPC předmětného (generického) přípravku ENDOVELLE 
přebírá odborné pasáže z SPC předmětného (originálního) přípravku VISANNE. 
 
Vzhledem k tomu, že SPC předmětných přípravků jsou jedním z výstupů registračních řízení 
těchto přípravků (srov. např. § 32 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb.), přičemž SPC přípravku 
ENDOVELLE evidentně přebírá odborné informace z SPC originálního přípravku VISANNE, 
má odvolací orgán i na základě této okolnosti (zjevné z předmětného spisu) za to, 
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že předmětný přípravek ENDOVELLE byl podle zákona č. 378/2007 Sb. vskutku registrován 
jako generikum. 
 
Odvolací orgán zde tedy shledává dostatek přezkoumatelných okolností umožňujících aplikaci 
§ 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., resp. snížení platné základní úhrady o 32 % 
na základě dříve provedené registrace prvního podobného přípravku jako generika dle zákona 
č. 378/2007 Sb. 
 
Argumentace odvolatele, že údaje uvedené v § 32 zákona č. 378/2007 Sb. by měly být 
uvedeny ve výroku rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, přičemž toto rozhodnutí, 
stejně jako každé rozhodnutí správního orgánu, musí v souladu s § 68 odst. 1 správního 
řádu obsahovat vedle výroku též odůvodnění a poučení, kdy v odůvodnění může Ústav 
uvést právní základ registrace – resp. by tak s ohledem na jeho význam podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění učinit měl – tedy bez dalšího neznačí nic o podstatných 
vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, pro které by bylo nutno napadené 
rozhodnutí zrušit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že § 32 zákona o léčivech je zvláštní normou 
upravující náležitosti specifického rozhodnutí správního orgánu o registraci léčivého přípravku, 
přičemž tato úprava nevylučuje aplikaci obecné úpravy náležitostí rozhodnutí, nýbrž stanoví 
další náležitosti nad rámec obecné úpravy, pročež také výroková část rozhodnutí o registraci 
léčivého přípravku musí v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu obsahovat mj. právní 
ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno,  a co se týče výtky odvolatele, že nejen uvádění 
právního základu, nýbrž celkově pečlivost a důkladnost odůvodnění rozhodnutí by měla být 
samozřejmostí, jelikož rozhodnutí o registraci léčivého přípravku – byť jím bylo žádosti 
vyhověno – podléhá soudnímu přezkumu, přičemž bez odůvodnění nemá soud podle čeho jej 
přezkoumat, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolacímu orgánu nezbývá než zopakovat, že přezkum rozhodnutí o registraci ENDOVELLE 
či přezkum řízení o registraci s přípravkem ENDOVELLE je v rámci tohoto odvolacího řízení 
vyloučen – k takovému přezkumu zde odvolací orgán postrádá zákonnou kompetenci 
(srov. § 89 odst. 2 správního řádu). 
 
Rozhodnutí o registraci ENDOVELLE je pravomocné, vykonatelné a nadané domněnkou 
správnosti správního aktu. I díky němu je přípravek ENDOVELLE uváděn na trh v České 
republice a v tuzemské klinické praxi poskytován pacientkám v rámci terapie endometriózy. 
Okolnost, že z něj přímo nevyplývá, že přípravek ENDOVELLE byl registrován jako generikum, 
je přitom pro účely vedení tohoto správního řízení právně nevýznamná, neboť tato skutečnost 
jinak vyplývá z doplňující argumentace Ústavu na straně 7 napadeného rozhodnutí 
podpořenou výše uvedenou argumentací ministerstva. 
 
Argumentace odvolatele ohledně podstatných náležitostí správních rozhodnutí 
a charakteru § 32 zákona č. 378/2007 Sb. nepředstavuje důvod pro zrušení napadeného 
rozhodnutí. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že skutečnost, že přípravek ENDOVELLE je 
podobným léčivým přípravkem ve smyslu § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., není pro 
posouzení, zda byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, relevantní (byť jsou 
obecně podobné přípravky za generika označována), což vyplývá již z § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb., který výslovně rozlišuje mezi podobným léčivým přípravkem registrovaným 
podle zákona o léčivech jako generikum v písmeni a) a podobným léčivým přípravkem 
neregistrovaným jako generikum v písmeni b), tudíž ve smyslu tohoto ustanovení není každý 
podobný přípravek registrován jako generikum, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán dává odvolateli za pravdu, že termíny „podobný přípravek“ a „přípravek 
registrovaný podle zákona o léčivech jako generikum“ nemají identický význam. Podobný 
přípravek vskutku nemusí být přípravkem registrovaným dle zákona č. 378/2007 Sb. jako 
generikum. 
 
Odvolacímu orgánu je zřejmé, že odvolatel touto argumentací reaguje na část vypořádání 
Ústavu ze strany 7 napadeného rozhodnutí, na druhou stranu je však třeba znovu 
připomenout, že v jiné části vypořádání Ústav rovněž upřesnil, že v řízení o registraci přípravku 
ENDOVELLE bylo rozhodováno na základě generické žádosti. Dle názoru odvolacího orgánu 
je s přihlédnutím k této okolnosti, ve spojení se skutečnostmi uvedenými výše v tomto 
rozhodnutí, nutno dospět k závěru, že přípravek ENDOVELLE byl podle zákona 
č. 378/2007 Sb. registrován jako generikum (jakkoli ze samotného textu rozhodnutí o registraci 
ENDOVELLE toto, i s ohledem na absentující odůvodnění, bez dalšího nevyplývá). 
 
Argumentace odvolatele, že skutečnost, že přípravek ENDOVELLE je podobným 
léčivým přípravkem ve smyslu § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., není pro posouzení, 
zda byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, relevantní, bez dalšího 
neznačí nic o podstatných vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, 
pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že rozhodující není, zda je tento přípravek 
generikem, nýbrž zda byl jako generikum registrován, a že rozhodující nejsou jeho vlastnosti – 
tedy při absenci definice „generika“ v zákoně o veřejném zdravotním pojištění vlastnosti 
uvedené v § 25 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech – nýbrž způsob registrace, přičemž kdyby 
byl každý podobný léčivý přípravek ve smyslu § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. automaticky 
označován za „generikum“, resp. terminologicky správně za „léčivý přípravek registrovaný 
podle zákona o léčivech jako generikum“, § 39c odst. 9 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. by 
se nikdy neuplatil a byl by zcela nadbytečný, přičemž výklad právní normy vylučující její 
aplikaci nepochybně nebyl zákonodárcem zamýšlen a je nutné se jej vyvarovat, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán souhlasí s tím, že tvrzení „přípravek je generikum“ a „přípravek je podle zákona 
č. 378/2007 Sb. registrován jako generikum“ nemají identický význam. Názorným příkladem 
budiž třeba situace, kdy je určité generikum registrováno a používáno například ve Spojených 
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státech amerických, zatímco v zemích Evropské unie registrováno a ani používáno vůbec 
není – o takovém generiku pak vskutku nelze tvrdit, že je podle zákona č. 378/2007 Sb. 
registrováno jako generikum. 
 
I v tomto případě se odvolacímu orgánu jeví zřejmým, že odvolatel svou argumentací míří 
na část vypořádání Ústavu ze strany 7 napadeného rozhodnutí. Zároveň je však opět třeba 
připomenout, že v jiné části odůvodnění napadeného rozhodnutí Ústav rovněž upřesnil, 
že v řízení o registraci přípravku ENDOVELLE bylo rozhodováno na základě generické 
žádosti. To má odvolací orgán v zásadě za rozhodnou okolnost, na jejímž základě lze seznat, 
že přípravek ENDOVELLE byl podle zákona č. 378/2007 Sb. registrován jako generikum. 
 
Argumentace odvolatele ohledně rozdílů mezi formulacemi „přípravek je generikum“ 
a „přípravek je podle zákona č. 378/2007 Sb. registrován jako generikum“ zde 
nepředstavuje důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí.  
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že konečně není ani relevantní, že registrace 
léčivého přípravku ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech, neboť ani to 
z něj nedělá automaticky léčivý přípravek registrovaný jako generikum, jelikož na vlastních 
klinických datech není založena ani registrace postupem vzájemného uznávání, ta totiž 
spočívá toliko v uznání registrace udělené příslušným orgánem referenčního členského státu, 
přičemž o označení takového postupu za registraci léčivého přípravku jako generika podle 
zákona o léčivech by bylo teoreticky možné uvažovat v případě, že by referenčním státem byla 
Česká republika, což ovšem z rozhodnutí o registraci léčivého přípravku ENDOVELLE 
z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti nevyplývá, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán znovu připomene, že s ohledem na znění § 89 odst. 2 správního řádu 
mu nyní (v tomto odvolacím řízení) nepřísluší činit případné závěry ohledně otázky, zda je 
rozhodnutí o registraci ENDOVELLE potenciálně nezákonné z důvodu nepřezkoumatelnosti 
vzhledem k absenci jeho odůvodnění. 
 
Okolnost, že Ústav v rozhodnutí hovořil o tom, že registrace přípravku ENDOVELLE nebyla 
založena na jeho vlastních klinických datech, patrně dokreslovala dříve uvedenou informaci, 
že přípravek byl registrován na základě generické žádosti – na tom pak není nic překvapivého, 
nesprávného či nesouladného s platnými právními předpisy, však se také hned v úvodní části 
článku 10 výše zmiňované směrnice uvádí, že „(…) není žadatel povinen předložit výsledky 
předklinických zkoušek a klinických hodnocení, pokud může prokázat, že léčivý přípravek je 
generikem (…)“. 
 
Otázka, zda Česká republika figurovala či nefigurovala v rámci daného postupu vzájemného 
uznávání jako stát referenční, není rozhodná. Klíčovou okolností bylo, že rozhodnutí 
o registraci ENDOVELLE bylo vydáno podle zákona č. 378/2007 Sb., pročež lze o přípravku 
ENDOVELLE tvrdit, že byl registrován jako generikum podle zákona č. 378/2007 Sb. Další 
státy, jež v rámci daného postupu vzájemného uznávání figurovaly, patrně vydaly svá 
rozhodnutí o registraci k přípravku ENDOVELLE (tak jako Ústav to Ústav učinil v České 
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republice) rovněž podle svého národního práva (Ústav tak učinil dle zákona č. 378/2007 Sb.), 
přípravek ENDOVELLE tedy zřejmě nebyl jako generikum registrován výlučně toliko podle 
zákona č. 378/2007 Sb. Ustanovení § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. však ničeho 
o tom, že přípravek má být registrován jako generikum pouze podle zákona č. 378/2007 Sb. 
(a tedy žádného jiného zákona), neuvádí. 
 
Argumentace odvolatele, že není relevantní, že registrace léčivého přípravku 
ENDOVELLE nebyla založena na vlastních klinických datech, neboť ani to z něj nedělá 
automaticky léčivý přípravek registrovaný jako generikum, jelikož na vlastních 
klinických datech není založena ani registrace postupem vzájemného uznávání, 
spočívající v uznání registrace udělené příslušným orgánem referenčního členského 
státu, přičemž o označení takového postupu za registraci léčivého přípravku jako 
generika podle zákona o léčivech by bylo teoreticky možné uvažovat v případě, že by 
referenčním státem byla Česká republika, což ovšem z rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku ENDOVELLE z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti nevyplývá, tedy bez dalšího 
neznačí nic o podstatných vadách v postupu Ústavu či napadeném rozhodnutí, v jejichž 
důsledku by bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že léčivý přípravek ENDOVELLE není prvním 
podobným léčivým přípravkem s obsahem léčivé látky dienogest registrovaným podle zákona 
o léčivech jako generikum a že jeho vstup do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění 
by za splnění zbývajících podmínek mohl vést ke snížení základní úhrady skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem pouze o 15 %, přičemž Ústav 
napadeným rozhodnutím základní úhradu snížil více než dvojnásobně (tj. o 32 %) uplatniv 
ustanovení, které na projednávanou věc nedopadá, čímž učinil napadené rozhodnutí 
nezákonným, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
S ohledem na výše uvedené má odvolací orgán za to, že předmětný přípravek ENDOVELLE 
je prvním podobným přípravkem, který byl podle zákona č. 378/2007 Sb. registrován jako 
generikum. Ústavem provedené snížení základní úhrady o 32 % postupem dle § 39c odst. 9 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. zde tedy bylo učiněno správně a v souladu s platnými právními 
předpisy. 
 
Argumentaci odvolatele stran aplikace nesprávného ustanovení tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že podle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. lze 
jakoukoli zkrácenou revizi, tedy nejen revizi navazující na vstup prvního podobného léčivého 
přípravku do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, uskutečnit pouze u skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ve které proběhla první (hloubková) 
revize systému úhrad, přičemž již z gramatického výkladu tohoto ustanovení je zřejmé, 
že skupinou přípravků se rozumí více než jeden léčivý přípravek, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
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Odvolací orgán připomíná, že podmínka proběhlé první revize zde splněna byla – 
v předmětném spise je podložena rozhodnutím v první revizi. 
 
Výrokem č. 1 rozhodnutí v první revizi (jednalo se mimochodem o hloubkovou revizi dle § 39l 
zákona č. 48/1997 Sb.) bylo rozhodnuto o stanovení výše základní úhrady pro skupinu léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky 
dienogest (G03DB08) – ta pak v systému úhrad figurovala jako platná základní úhrada 
ve smyslu § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Zbývajícími dvěma navazujícími výroky (tj. výroky č. 2 a 3 navazujícími na podmiňující výrok 
č. 1) pak bylo v rozhodnutí v první revizi rozhodnuto o výších a podmínkách úhrady přípravků 
VISSANE (jednalo se o dva různé přípravky VISSANE, nikoliv jen o jeden přípravek 
VISSANE). 
 
Pro úplnost odvolací orgán v obecné rovině dodává, že v referenční skupině (srov. § 39c 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) či v jiné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
(srov. § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.; v praxi také někdy označované jako 
pseudoreferenční skupina) může být zařazen pouze jeden přípravek (a někdy dokonce žádný). 
 
Kupříkladu, byly-li by správním rozhodnutím Ústavu do určité referenční skupiny původně 
zařazeny tři přípravky, přičemž po nějaké době by dva z nich opustily systém úhrad 
(např. z důvodů předvídaných § 39j odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.), přičemž žádný další 
přípravek by do dané referenční skupiny do té doby zařazen nebyl, pak by v dané referenční 
skupině zůstal zařazený toliko jeden přípravek. Neexistuje přitom žádný zákonný důvod, aby 
byl v takové situaci onen jediný přípravek z dané referenční skupiny vyřazen (například 
nějakým speciálním řízením o vyřazení z referenční skupiny) či aby mu jeho dřívější zařazení 
do referenční skupiny automaticky vypršelo jen proto, že zůstal v dané referenční skupině 
osamocen. 
 
Na platnosti by kvůli tomu přitom netratila ani základní úhrada takové referenční skupiny, neboť 
ta je ze zákona vždy platná až do další revize úhrad (srov. § 39c odst. 7 zákona 
č. 48/1997 Sb.). V praxi se také dokonce stává, že některé referenční skupiny (či dokonce celé 
terapeutické skupiny) dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. zůstávají bez jediného zařazeného 
přípravku (kupř. podle červnového seznamu to byly referenční skupiny č. 26/2, 60/2, 88/2 
a další). Ani to však neznamená, že tyto referenční skupiny zanikly – že tedy byly z vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. nějak automaticky vymazané. 
 
Dále lze zmínit i situaci vstupu přípravků do systému úhrad a s tím související zařazování 
do referenčních skupin či jiných skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Podle 
§ 15 odst. 9 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. Ústav rozhoduje o zařazení léčivého přípravku 
do referenční skupiny. Podobně podle věty první § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí, 
že „Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny, pokud 
se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží“. Přiměřeně se těchto 
ustanovení užívá i na situaci jiných skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, 
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v praxi zvaných jako pseudoreferenční skupiny (srov. § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.). 
Pakliže by tedy do systému úhrad vstupoval léčivý přípravek, jenž by splňoval veškeré 
zákonné podmínky pro přiznání úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, přičemž 
jeho referenční skupina by byla prázdná, musel by jej Ústav do takové referenční skupiny 
zařadit, byť by byl v daný okamžik jen jedním jejím zástupcem – okolnost vyprázdnění 
referenční skupiny není zákonnou překážkou pro její pozdější (třeba i postupné) naplňování. 
 
Argumentace odvolatele, že podle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. lze jakoukoli 
zkrácenou revizi, tedy nejen revizi navazující na vstup prvního podobného léčivého 
přípravku do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, uskutečnit pouze 
u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ve které proběhla 
první (hloubková) revize systému úhrad, přičemž již z gramatického výkladu tohoto 
ustanovení je zřejmé, že skupinou přípravků se rozumí více než jeden léčivý přípravek – 
jeden přípravek skupinu tvořit nemůže –, je tak nepřípadná. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že za jeden léčivý přípravek jsou považovány 
všechny léčivé přípravky téhož držitele rozhodnutí o registraci, které jsou si vzájemně podobné 
ve smyslu § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., tedy mají shodnou léčivou látku a shodnou 
nebo obdobnou lékovou formu a jsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné – ostatně 
z rozhodovací praxe Ústavu vyplývá, že dva takové podobné léčivé přípravky téhož držitele 
rozhodnutí o registraci nemohou být originálním či referenčním přípravkem a prvním 
podobným přípravkem, u nějž by se při stanovení úhrady postupem podle 39b odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. snižovala úhrada podle odstavce 6 tohoto ustanovení nebo jehož vstup 
do systému úhrad by byl důvodem pro snížení základní úhrady referenční skupiny –, a není 
tedy důvod, aby takové podobné přípravky téhož držitele rozhodnutí o registraci samy o sobě 
mohly představovat skupinu ve smyslu § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Přípravky VISSANE, o nichž bylo rozhodnuto ve výrocích č. 2 a 3 rozhodnutí v první revizi, 
zcela jistě nejsou jedním léčivým přípravkem. To je patrné již z toho, že o každém z nich bylo 
v rozhodnutí v první revizi rozhodnuto samostatným výrokem. Dále je to zcela zjevné 
i z okolnosti, že přípravek VISSANE uvedený ve výroku č. 2 rozhodnutí v první revizi 
obsahoval ve svém balení jen 28 tablet a byla mu stanovena úhrada za balení ve výši 
815,72 Kč, zatímco přípravek VISSANE uvedený ve výroku č. 3 rozhodnutí v první revizi měl 
v balení 84 tablet a byla mu stanovena úhrada za balení ve výši 2 447,17 Kč. 
 
Cílí-li snad odvolatel svoji argumentaci tím směrem, že v jedné referenční skupině (respektive 
jedné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků) nemohou být zařazeny pouze 
přípravky stejného držitele rozhodnutí o registraci (což byl třeba případ přípravků VISANNE 
v rozhodnutí z první revize), musí odvolací orgán oponovat, že nic takového z právních 
předpisů nevyplývá. Např. přípravky VISSANE tedy mohly být zařazeny do předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků i v době, kdy na trhu dosud nebyly dostupné 
jiné přípravky s obsahem dienogestu. Lze dodat, že přípravky VISSANE byly podle informací 
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uvedených v SPC poprvé registrovány 3. 3. 2010, i proto o nich tedy mohlo být rozhodnuto již 
v rozhodnutí v první revizi (tj. rozhodnutí ze dne 19. 12. 2014). 
 
Přípravek NOMETRUM byl podle informací v SPC poprvé registrován dne 27. 3. 2019, 
tj. několik let po vydání rozhodnutí v první revizi. Přípravek ENDOVELLE byl podle informací 
v SPC poprvé registrován dne 20. 2. 2019, tj. také několik let po vydání rozhodnutí v první 
revizi. Konečně taktéž přípravky TUBANIS byly podle informací v SPC poprvé registrovány 
20. 2. 2019, rovněž několik let po vydání rozhodnutí v první revizi.  
 
Odvolatelem předestřené paralele k situaci podobných přípravků a rozhodovací praxi Ústavu 
v oblasti podobných přípravků odvolací orgán zcela nerozumí – resp. v ní neshledává žádnou 
logickou spojitost s projednávaným případem v předmětném správním řízení. 
 
Lze k tomu nicméně alespoň uvést, že předmětný přípravek ENDOVELLE je zcela jistě prvním 
podobným přípravkem v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
To je jednak zřejmé z obsahu spisu v řízení o prvním podobném přípravku, přičemž Ústav tuto 
skutečnost v předmětném správním řízení neopomněl zmínit, a nezávisle to lze ověřit 
i z veřejně dostupných zdrojů. Pro takové ověření je primárně nutno vyjít z premisy, 
že v souladu s § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. se prvním podobným přípravkem rozumí 
„takový podobný přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše 
a podmínek úhrady jako první v pořadí“.  
 
Na základě přehledu správních řízení (https://www.sukl.cz/modules/procedures) lze zjistit, 
že přípravky VISANNE vstoupily do systému úhrad již začátkem roku 2011 jakožto první 
zástupci přípravků s obsahem dienogestu – konkrétně se tak stalo účinkem rozhodnutí Ústavu 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS159723/2010. Přípravky VISSANE pochopitelně nemohly 
a nemohou být označeny jako první podobný přípravek, jelikož před jejich vstupem do systému 
úhrad zde žádný jiný přípravek s obsahem dienogestu nebyl – nebyl zde žádný přípravek, 
ke kterému by se mohly připodobňovat. Tehdejší legislativa krom toho pojem podobného 
přípravku ještě ani neznala – termín se v zákoně č. 48/1997 Sb. objevuje až od prosince roku 
2011. 
 
V pořadí první jiný přípravek s obsahem dienogestu, u kterého bylo od doby vstupu přípravků 
VISSANE do systému úhrad požádáno o stanovení výše a podmínek úhrady, byl přípravek 
ENDOVELLE – konkrétně se tak stalo ke dni 5. 11. 2019. Tato skutečnost vedla k zahájení 
řízení o prvním podobném přípravku, proto je to tedy pouze jen přípravek ENDOVELLE, který 
je zcela po právu označován jako první podobný přípravek. U ostatních přípravků s obsahem 
dienogestu byly žádosti podány později (například pro přípravky TUBANIS dne 12. 12. 2019), 
pročež je v souladu s § 39b odst. 4 nelze považovat za první podobný přípravek. Otázka, který 
přípravek je dále druhým či třetím podobným přípravkem, nehraje z hlediska zkrácené revize 
dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. (čili ani v předmětném správním řízení) vůbec žádnou 
roli.  
 

https://www.sukl.cz/modules/procedures/
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Argumentaci odvolatele související s úvahou, že za jeden léčivý přípravek jsou 
považovány všechny léčivé přípravky téhož držitele rozhodnutí o registraci, které jsou 
si vzájemně podobné ve smyslu § 39b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., tedy mají shodnou 
léčivou látku a shodnou nebo obdobnou lékovou formu a jsou v zásadě terapeuticky 
zaměnitelné, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav za řízení, v němž měla být první 
hloubková revize systému úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s dienogestem uskutečněna, označil již zmíněné řízení sp. zn. SUKLS140751/2014, 
pravomocně skončené 9. 1. 2015, do něhož byly zahrnuty jen přípravky VISANNE, tedy 
vzájemně podobné léčivé přípravky téhož držitele rozhodnutí o registraci, a proto tyto léčivé 
přípravky nelze označit za „skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků“ 
ve smyslu § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., tudíž podmínku uskutečnění hloubkové revize 
ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem nelze považovat 
za splněnou, přičemž tvrzení Ústavu, že „žádné ustanovení explicitně neuvádí, kolik léčivých 
přípravků musí skupina léčivých přípravků obsahovat tak, aby hloubková revize byla 
považována za proběhlou“, není relevantní, jelikož zásadní není doslovné znění zákona, nýbrž 
jeho výklad, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
K tomu se již odvolací orgán věcně vyjádřil výše (v některých ohledech vícekrát). Odvolací 
orgán pouze ve stručnosti připomíná, že zde má podmínku proběhlé první revize za splněnou. 
 
Odvolací orgán považuje proběhlé správní řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 za hloubkovou 
revizi předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, jak je ostatně zcela 
jasně patrno z obsahu (včetně výrokové části) rozhodnutí v první revizi. Konstrukce výkladu 
odvolatele, který se snaží tuto veskrze jasnou okolnost vyvracet, je dle soudu odvolacího 
orgánu nepřípadná. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně priority výkladu zákona před jeho doslovným zněním 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že citované ustanovení (§ 39p odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb.) hovoří o „skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků“, 
přičemž jakoukoli skupinu může dle významu tohoto slova tvořit jen více jednotlivců, členů 
či prvků, v tomto případě léčivých přípravků, když toto ustanovení nehovoří o referenční 
skupině (jež jsou stanoveny vyhláškou bez ohledu na to, zda a kolik léčivých přípravků 
obsahujících léčivé látky zařazené do jednotlivých skupin je hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, a o jejichž existenci lze tedy hovořit jen na základě vyhlášky), uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán připomíná, že podle věty čtvrté § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. konkrétně 
platí, že „Zkrácenou revizi podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit 
pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely, ve které proběhla první revize systému úhrad“. 
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Ať již pro hloubkovou revizi či pro zkrácenou revizi přitom platí, že revize se provádí 
„ve společném řízení pro celou referenční skupinu“ (srov. § 39l odst. 4 a § 39p odst. 6 zákona 
č. 48/1997 Sb.). Upřesňuje-li tedy § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., že je jedná o skupinu 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, ve které proběhla první revize systému úhrad, 
zcela jistě je tím míněna referenční skupina či přiměřeně tzv. pseudoreferenční skupina 
(srov. § 39c odst. 4. zákona č. 48/1997 Sb.). Jak již přitom osvětlil odvolací orgán výše, 
v referenční skupině i v tzv. pseudoreferenční skupině může být zařazen třeba i pouhý jeden 
jediný léčivý přípravek (či někdy dokonce žádný přípravek). 
 
Zákon č. 48/1997 Sb. žádný třetí typ skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
nezná. Vzhledem k tomu, že § 39p odst. 6 a § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. vcelku jasně 
vyjadřují pokyn, že „se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu“, jen stěží 
zde lze hovořit o nějaké jiné něž referenční či tzv. pseudoreferenční skupině. To samozřejmě 
platí i ve vztahu k nějaké speciální skupině, kterou by musely tvořit toliko přípravky různých 
držitelů rozhodnutí o registraci. 
 
Odvolacímu orgánu přitom ani není známo, že by bylo záměrem zákonodárce ve zkrácené 
revizi dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. revidovat jakýsi třetí typ skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků. V důvodové zprávě k zákonu č. 298/2011 Sb. (novele 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, v níž byl poprvé zakotven institut zkrácených revizí), 
je například uvedeno, že „neméně důležitým důvodem pro provedení zkrácené revize, je vstup 
prvních podobných přípravků. Vzhledem k zájmu státu na usnadnění přístupu podobných 
přípravků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, se navrhuje systém notifikace 
těchto přípravků, spojený s nutností neprodleného a rychlého přepočtu úhrad s cílem snížit 
úhrady v předmětných skupinách“.  
 
Z uvedeného pak vskutku nevyplývá, že nad rámec referenčních či tzv. pseudoreferenčních 
skupin, se kterými mají být vedeny revize hloubkové či jiné zkrácené revize, má být zkrácená 
revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. vedena jen s jakousi jinou (speciální) skupinou 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků (tvořenou jen přípravky od různých držitelů 
rozhodnutí o registraci a sestávající z vícera členů), a že by dokonce pouze s takovou speciální 
skupinou měly být vedeny i předcházející hloubkové revize (že by tedy ani nebylo možno vést 
hloubkovou revizi jen s přípravky od stejného držitele rozhodnutí o registraci – například pouze 
s přípravky VISANNE). 
 
Argumentaci odvolatele sémantikou slovního spojení „skupina v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků“ tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že k závěru, že hloubková revize musí být 
provedena ohledně vícera léčivých přípravků vícera držitelů rozhodnutí o registraci, vede 
i teleologický výklad § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., tedy výklad vycházející ze smyslu 
požadavku na uskutečnění zkrácené revize u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, ve které proběhla první hloubková revize systému úhrad, kdy zkrácená 
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revize se provádí pouze ve stanovených případech a činnost Ústavu v ní je poměrně omezená, 
což platí zejména pro zkrácenou revizi podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. 
navazující na vstup prvního podobného přípravku do systému úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění, ve které Ústav snižuje v určeném rozsahu základní úhradu stanovenou v předchozí 
(zkrácené či hloubkové) revizi, byť výsledek samozřejmě musí dále upravit podle níže 
analyzovaných ustanovení, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ani interpretace smyslem a účelem (teleologický výklad) § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
zde nemůže vést k závěru o tom, že v hloubková revize musí být provedena ohledně vícera 
léčivých přípravků vícera držitelů rozhodnutí o registraci – takový výklad by totiž byl 
ve flagrantním rozporu s gramatickým výkladem § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., který 
u hloubkové revize explicitně uvádí pokyn, že „se provádí ve společném řízení pro celou 
referenční skupinu“. 
 
Argumentaci odvolatele teleologickým výkladem § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. tak 
nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že zkrácená revize dle § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb. se provádí po vstupu prvního podobného léčivého přípravku do systému úhrad 
z veřejného zdravotního pojištění, tedy v okamžiku, kdy je v předmětné skupině zaručeně více 
léčivých přípravků, kdy musí být minimálně dva (originální a podobný léčivý přípravek), ale 
může jich být – a pravidelně je – více, neboť po skončení patentové ochrany originálního 
léčivého přípravku prakticky vždy do systému úhrad vstupuje více podobných léčivých 
přípravků v rychlém sledu a pokud by ohledně této skupiny (nyní již více) léčivých přípravků 
nebyla provedena hloubková revize, znamenalo by to, že ve zkrácené revizi bude snižována 
úhrada stanovená v řízení jen originálnímu léčivému přípravku – snižovala by se tedy úhrada 
stanovená v řízení, jehož se držitelé rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků, jimž 
má být úhrada snížena, neúčastnili a nemohli v něm uplatňovat práva účastníků řízení, uvádí 
k tomu odvolací orgán následující. 
 
V předmětné zkrácené revizi nebyla výše úhrady snižována toliko přípravkům VISANNE (tedy 
jen originálu). 
 
Odvolací orgán opakuje, že např. předmětný přípravek TUBANIS 2MG TBL FLM 28, 
kód Ústavu 0227382, měl k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. ke dni 25. 6. 2020) platnou 
úhradu za balení ve výši 815,72 Kč, přičemž výrokem č. 4 napadeného rozhodnutí mu byla 
úhrada snížena téměř o třetinu na částku 554,69 Kč. Předmětný přípravek TUBANIS 2MG TBL 
FLM 84, kód Ústavu 0227383, měl k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. ke dni 
25. 6. 2020) platnou úhradu za balení ve výši 2 447,17 Kč, přičemž výrokem č. 5 napadeného 
rozhodnutí mu byla úhrada snížena téměř o třetinu na částku 1 664,07 Kč. Vskutku zde tedy 
nedošlo k poklesu úhrady pouze u přípravků VISANNE. Ostatně, odvolací orgán má za to, 
že právě pokles úhrad u předmětných přípravků TUBANIS, jejichž držitelem rozhodnutí 
o registraci je odvolatel, byl patrně hlavním motivem odvolatele k podání odvolání proti 
napadenému rozhodnutí. 
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Naráží-li snad odvolatel svojí argumentací na okolnost, že nemohl být účasten nějakého 
předcházejícího správního řízení (např. řízení o prvním podobném přípravku či první revize), 
a nemohl tak v daných řízeních uplatňovat nějaké své zájmy, musí k tomu odvolací orgán 
poznamenat, že okruh účastníků správního řízení je striktně vymezen § 39g odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. Účastníkem první revize předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků odvolatel být nemohl, neboť v té době dosud neměl zaregistrovaný 
žádný léčivý přípravek s obsahem dienogestu (a žádný takový přípravek ani neobchodoval). 
Účastníkem řízení o prvním podobném přípravku odvolatel rovněž být nemohl, neboť není 
držitelem rozhodnutí o registraci přípravku ENDOVELLE ani zdravotní pojišťovnou. Tyto 
skutečnosti však nepředstavují žádnou překážku pro zahájení předmětné zkrácené revize. 
 
Konečně si odvolací orgán dovolí upozornit na okolnost, že výrokem č. 1 napadeného 
rozhodnutí byla stanovena nová platná základní úhrada (k níž bylo dospěno procentuálním 
snížením předcházející platné základní úhrady). Tato základní úhrada platí pro celou 
předmětnou skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, a to až do doby, 
dokud nebude nahrazena jinou základní úhradou stanovenou v nějakém dalším revizním 
řízení, případně dokud nebude zrušena z důvodu zrušení napadeného rozhodnutí. Vstoupí-li 
nově do systému úhrad např. další přípravek z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků, bude mu úhrada vypočítána právě na základě platné výše základní 
úhrady pocházející z napadeného rozhodnutí (srov. § 39c odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.). 
Zmínit lze i situaci narovnání úhrad dle § 39i odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Napadeným 
rozhodnutím je zde tedy zajištěna ekvivalence úhrad léčivých přípravků z předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků. 
 
Na okraj lze zmínit i fakt, že s hloubkovou revizí nelze vyčkávat až na okamžik, kdy budou 
v systému úhrad zcela jistě všechny přípravky z dané referenční skupiny – v důsledku 
takového vyčkávání by totiž nemusela příslušná hloubková revize proběhnout ani po desetiletí. 
Hloubkové revize byly navíc periodické a přehodnocování situace se provádí minimálně 
jednou za pět let (srov. § 39l odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění platném v době vydání 
napadeného rozhodnutí – zcela bez ohledu na otázku, kolik je v referenční skupině zařazeno 
v danou chvíli přípravků, či snad kolik jich ještě někdy v budoucnu zařazeno být může. 
 
Argumentaci odvolatele, že zkrácená revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se 
provádí po vstupu prvního podobného léčivého přípravku do systému úhrad 
z veřejného zdravotního pojištění, tedy v okamžiku, kdy je v předmětné skupině 
zaručeně více léčivých přípravků, kdy musí být minimálně dva (originální a podobný 
léčivý přípravek), ale může jich být – a pravidelně je – více, neboť po skončení patentové 
ochrany originálního léčivého přípravku prakticky vždy do systému úhrad vstupuje více 
podobných léčivých přípravků v rychlém sledu, přičemž pokud by ohledně této skupiny 
(nyní již více) léčivých přípravků nebyla provedena hloubková revize, znamenalo by to, 
že ve zkrácené revizi bude snižována úhrada stanovená v řízení jen originálnímu 
léčivému přípravku – snižovala by se tedy úhrada stanovená v řízení, jehož se držitelé 
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rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků, jimž má být úhrada snížena, 
neúčastnili a nemohli v něm uplatňovat práva účastníků řízení –, tak nelze přisvědčit. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že neúčastníci daných řízení (držitelé rozhodnutí 
o registraci některých přípravků z předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
přípravků) nemohli tvrdit rozhodné skutečnosti odůvodňující stanovení vyšší úhrady 
a navrhovat důkazy k jejich prokázání, vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ani podat 
odvolání či správní žalobu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že okruh účastníků správního řízení je taxativně vymezen § 39g 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. – nejinak tomu bylo v případě první revize či řízení o prvním 
podobném přípravku a nejinak je tomu nyní, v případě předmětného správního řízení. 
 
Odvolací orgán neshledává nic nesprávného či nezákonného na skutečnosti, že byl odvolatel 
účastníkem toliko těch správních řízení, u nichž mu to umožnilo znění § 39g odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. Je zcela správné a souladné s právními předpisy, že je odvolatel účastníkem 
předmětného správního řízení (může zde tedy třeba podat i odvolání proti napadenému 
rozhodnutí), zatímco účastníkem např. první revize či řízení o prvním podobném přípravku, 
vzhledem ke svému právnímu postavení v době jejich vedení nebyl (kdy tedy třeba nemohl 
podat odvolání proti rozhodnutí v první revizi či proti fikci rozhodnutí v řízení o prvním 
podobném přípravku). 
 
Otázka, v jakém rozsahu se odvolatel může či nemůže domáhat soudního přezkumu 
správních rozhodnutí, je zde pak v zásadě irelevantní – takové posouzení náleží výhradně 
správním soudům, ministerstvu rozhodovat o rozsahu soudní ochrany nepřísluší. 
 
Okolnost, že právní postavení odvolatele umožňuje dle platného práva odvolatelovo 
účastenství toliko v předmětném správním řízení, v žádném ohledu nesvědčí o nesprávnosti 
či nezákonnosti napadeného rozhodnutí. 
 
Argumentace odvolatele ohledně jeho postavení ve vztahu k dřívějším rozhodnutím je 
tak nepřípadná. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že držitelé rozhodnutí o registraci podobných 
léčivých přípravků v okamžiku vydání (údajného revizního) rozhodnutí o změně výše 
a podmínek úhrady referenčního přípravku, jemuž jsou jejich léčivé přípravky podobné, tímto 
rozhodnutím na svých právech být zkráceni nemohli, jelikož v době jeho vydání jejich podobné 
léčivé přípravky ještě nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění – jinak by měly být 
do řízení zahrnuty –, a nemusely být ani registrovány, a nehrozí tedy, že Ústav zahájí 
individuální řízení či zkrácenou revizi, v němž těmto podobným přípravkům změní výši 
a podmínky jejich úhrady podle tohoto (údajného revizního) rozhodnutí o změně výše 
a podmínek úhrady referenčního přípravku, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Předně odvolací orgán v souvislosti s pochybnostmi odvolatele ohledně proběhlého revizního 
řízení poznamenává, že rozhodnutí v první revizi je zcela reálné a ve spise náležitě doložené. 
 
Je nasnadě, že v době (např. v roce 2016), kdy dosud nebyly žádné podobné přípravky 
s obsahem léčivé látky dienogest (čili ani první podobný přípravek ENDOVELLE), byla otázka 
budoucích práv a povinností budoucích držitelů rozhodnutí o registraci v zásadě iracionální. 
Skutečnost, že odvolatel nemohl hájit svá budoucí práva a oprávněné zájmy v době, kdy dosud 
nebyl účastníkem správních řízení, nelze shledávat porušením jeho práv v předmětném 
správním řízení (to jediné je přitom předmětem přezkumu v tomto odvolacím řízení). 
V podrobnostech odkazuje odvolací orgán na svou argumentaci uvedenou v tomto rozhodnutí. 
 
Argumentace odvolatele, že držitelé rozhodnutí o registraci podobných léčivých 
přípravků v okamžiku vydání rozhodnutí o změně výše a podmínek úhrady referenčního 
přípravku, jemuž jsou jejich léčivé přípravky podobné, tímto rozhodnutím na svých 
právech být zkráceni nemohli, je nepřípadná. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že ke zkrácení práv držitelů rozhodnutí o registraci 
podobných léčivých přípravků údajným revizním rozhodnutím dojde snížením úhrady jejich 
léčivých přípravků postupem podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb. na částku 
odpovídající úhradě za ODTD léčivé látky stanovené tímto údajným revizním rozhodnutím 
snížené v rozsahu uvedeném v těchto ustanoveních, v té době již ovšem s největší 
pravděpodobností nepoběží lhůta, ve které by mohli správní žalobu proti tomuto údajnému 
reviznímu rozhodnutí podat, neboť tato lhůta začala běžet v okamžiku, kdy se držitelé 
rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků s tímto rozhodnutím mohli seznámit, tedy 
kdy bylo s ohledem na § 39o zákona č. 48/1997 Sb. vyvěšeno na všem přístupné elektronické 
úřední desce Ústavu, byť v té době ještě nebyli zkráceni ve svých právech a žaloba podaná 
v daném okamžiku by byla předčasná, což lze opět dovodit z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
V předmětné zkrácené revizi vycházel Ústav při stanovení výše základní úhrady (a tím pádem 
i výší úhrad všech předmětných přípravků) z výše platné základní úhrady stanovené v první 
revizi (ta zde byla zkrácena o 32 %), přičemž krom držitelů rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků VISANNE neměli ostatní držitelé rozhodnutí o registraci předmětných přípravků 
vskutku nikdy dříve reálnou možnost danou výchozí výši základní úhrady ovlivnit. To však 
samo o sobě neubírá ničeho na platnosti a zákonnosti rozhodnutí v první revizi, jakož ani 
na platnosti a zákonnosti jím stanovené výše základní úhrady, jež zde byla pro výpočet nové 
základní úhrady výchozí. 
 
Lze poznamenat, že například v hloubkové revizi dle § 39l odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. 
či třeba v úsporové revizi dle § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je výše základní úhrady 
obvykle kalkulována na základě ceny některého z přípravků, již většina účastníků daného 
správního řízení nemůže fakticky nijak ovlivnit, je-li jinak v daném řízení náležitě prokázána, 
neboť to nejsou oni, kdo daný přípravek za danou cenu obchodují (čili zcela přirozeně neurčují 
výši dané rozhodné ceny). To však neznamená, že jsou v tomto ohledu (kvůli neschopnosti 
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ovlivňovat výši takové rozhodné ceny) účastníci daného správního řízení nějak kráceni 
na svých právech. Podobně je tomu i nyní, v předmětném správním řízení, kdy výchozí 
základní úhrada pro výpočet nové základní úhrady byla prokázána (podložena rozhodnutím 
v první revizi), přičemž s její výší (s výší výchozí základní úhrady) zde nemůže nic dělat žádný 
z účastníků předmětného správního řízení, ba dokonce ani správní orgány. 
 
Žádný právní předpis přitom nestanoví pravidlo, že zkrácenou revizi dle § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb. lze zahájit a vést výlučně tehdy, měli-li všichni její účastníci dříve možnost 
ovlivnit zákonná kritéria pro její zahájení a vedení (zejména pak ovlivnit proběhnutí první revize 
či rozhodnutí o prvním podobném přípravku). K žádnému zjevnému zkrácení práv držitelů 
rozhodnutí o registraci předmětných přípravků zde v tomto směru nedošlo. 
 
Další argumentaci odvolatele ohledně problematiky soudní ochrany vůči reviznímu 
rozhodnutí nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že držitelé rozhodnutí o registraci podobných 
léčivých přípravků nemohou správní žalobu podat ani „pro jistotu“, tedy pro případ možného 
budoucího zkrácení svých práv, jelikož podle § 75 odst. 1 soudního řádu správního bude soud 
vycházet z právního a skutkového stavu, včetně dotčených práv, panujícího v době 
rozhodování správního orgánu, tudíž z výše uvedeného vyplývá, že kdyby před zkrácenou 
revizí prováděnou za účelem snížení základní úhrady podle § 39c odst. 9 a 10 zákona 
č. 48/1997 Sb. neproběhla hloubková revize ohledně skupiny více léčivých přípravků, 
snižovala by se úhrada stanovená rozhodnutím, proti němuž se držitelé rozhodnutí o registraci 
většiny léčivých přípravků nemohli bránit, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Pakliže by neproběhla první revize, nemohla by být předmětná zkrácená revize vůbec 
zahájena a vedena – nemohlo by tedy dojít ani k žádnému zkrácení základní úhrady 
v předmětné zkrácené revizi (nebyla by zde zkrátka žádná platná základní úhrada, kterou by 
zde bylo možno v souladu s § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. krátit). První zkrácená revize 
zde však reálně proběhla a platná základní úhrada ke zkrácení zde také figurovala. 
 
Co se možností soudního přezkumu týče, odvolateli samozřejmě nelze upřít právo na soudní 
ochranu. Okolnost, že se odvolatel nemůže přímo soudně bránit proti dřívějším správním 
rozhodnutím vydaným ve správních řízení, ve kterých ještě nefiguroval jako účastník řízení, 
avšak která (jak se teprve časem ukázalo) mohla mít nebo měla vliv na jiné pozdější řízení, 
ve kterém již odvolatel jako účastník řízení figuroval, je zde z hlediska postupu správních 
orgánů bez právního významu. Má-li odvolatel za to, že správní orgány v předmětném 
správním řízení rozhodovaly v nesouladu s právními předpisy (např. že nebyla splněna 
podmínka proběhlé první revize pro zahájení předmětné zkrácené revize), pochopitelně se 
může domáhat ochrany u správních soudů. 
 
Argumentaci odvolatele, že držitelé rozhodnutí o registraci podobných léčivých 
přípravků nemohou správní žalobu podat ani „pro jistotu“, tedy pro případ možného 
budoucího zkrácení svých práv, tak nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že takový výklad není slučitelný s čl. 36 odst. 2 
Listiny, podle něhož se ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu 
veřejné správy, může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, 
nestanoví-li zákon jinak, kdy v případě rozhodnutí o změně výše a podmínek úhrady 
referenčního léčivého přípravku sice zákon o veřejném zdravotním pojištění jinak výslovně 
nestanoví, jeho výklad označující toto rozhodnutí za revizní však ve svém důsledku 
k vyloučení soudního přezkumu vede, a i proto musí být tento výklad vyloučen, uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán konstatuje, že správní orgány v tomto předmětném správním řízení 
nijak nezneužívají okolnosti, že odvolatel nemohl či nemůže podat úspěšnou správní žalobu 
proti správním rozhodnutím vydaných ve správních řízení, kterých se neúčastnil. Možnost 
účinné soudní ochrany ve vztahu k předmětnému správnímu řízení, jehož je odvolatel 
účastníkem, je zde přitom samozřejmě zachována. 
 
Také je nutno dodat, že zde správními orgány označované rozhodnutí v první revizi není jen 
jakýmsi abstraktním výkladem správních orgánů. Okolnost, že se jedná o revizní rozhodnutí, 
je totiž zcela evidentní z jeho obsahu (obsahu, jejž správní orgány ani nyní nemohou nijak 
ovlivnit a jímž jsou fakticky vázány – srov. § 73 odst. 1 správního řádu). Kupříkladu hned 
v samotném úvodu (str. 1) revizního rozhodnutí v první revizi stojí, že Ústav rozhodl 
„ve správním řízení provedeném v souladu s ustanoveními § 39g, § 39h a § 39l zákona 
o veřejném zdravotním pojištění“. Dále je např. z výroku č. 1 rozhodnutí v první revizi zjevné, 
že zde bylo rozhodnuto o výši základní úhrady předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků – konkrétně „pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky dienogest (G03DB08)“. 
 
Argumentaci odvolatele, že výklad správních orgánů není slučitelný s čl. 36 odst. 2 
Listiny, nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že naproti tomu při snížení úhrady po hloubkové 
revizi ve skupině (více) léčivých přípravků by se snižovala úhrada stanovená v revizním řízení 
vedeném ohledně přinejmenším podstatné části těchto léčivých přípravků a nepřípustná 
situace, kdy se z pohledu držitelů rozhodnutí o registraci podobných léčivých přípravků 
de facto rozhodovalo „o nás bez nás“, by nenastala, nešlo by o mechanické snížení jimi 
neovlivnitelné úhrady, a že proto výklad, podle něhož lze zkrácenou revizi dle § 39c odst. 9 
a 10 zákona č. 48/1997 Sb. provést pouze v případě, že v dané skupině již byla ohledně vícera 
léčivých přípravků provedena hloubková revize, tak výše popsané nedostatky odstraňuje a je 
ústavně konformní, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán připomíná, že žádná nežádoucí situace „o nás bez nás“ zde nenastala – o tom 
také již výše. 
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Ilustrativně lze připomenout, že rozhodnutí v první revizi bylo vydáno dne 19. 12. 2014, 
přičemž předmětné přípravky TUBANIS byly registrovány až ke dni 20. 2. 2019 – v době 
vedení první revize tedy nemohly správní orgány ani vědět, že odvolatel někdy v budoucnu 
vstoupí s přípravky TUBANIS na český trh (dost možná to v roce 2014 nevěděl ani sám 
odvolatel). 
 
Stejně tak je na místě připomenout, že odvolatel v rámci správního řízení o podobném 
přípravku sp. zn. SUKLS325311/2019 využil situace přípravků VISANNE, které označil jako 
vzorové ke svým přípravkům TUBANIS, načež i podle přípravků VISANNE úspěšně získal 
pro své předmětné přípravky TUBANIS odpovídající úhradu (pozn.: tyto okolnosti jsou 
odvolacímu orgány známy z jeho úřední činnosti a zcela evidentně jsou známy i odvolateli). 
Sám odvolatel tedy v minulosti využíval ve svůj prospěch výší a podmínek úhrad dříve 
stanovených v rozhodnutí v první revizi. Bylo by tedy nyní poněkud vnitřně rozporné, kdyby 
správní orgány z výší a podmínek úhrady stanovených v rozhodnutí v první revizi vycházely 
jen v řízení sp. zn. SUKLS325311/2019, zatímco v předmětném správním řízení by z nich 
(resp. ze základní úhrady tam stanovené) vycházet odmítaly. 
 
Úsudku odvolatele ohledně ústavně konformního výkladu zákona a zamezení 
rozhodování „o nás bez nás“ tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v případě předmětné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem dosud hloubková revize se skupinou 
vícera v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem této léčivé látky 
neproběhla, když řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 ani žádné jiné dříve zahájené řízení 
takovou hloubkovou revizí vyžadovanou § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. nebylo a být 
nemohlo, neboť nebylo provedeno ohledně skupiny více v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, nýbrž ohledně léčivých přípravků VISANNE, tedy de facto ohledně 
přípravku jediného, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se k tomu již vyjádřil několikráte výše, pročež zde v podrobnostech na své 
výše uvedené vypořádání nyní odkazuje. 
 
V krátkosti zde odvolací orgán pouze připomíná, že rozhodnutí v první revizi, které je součástí 
předmětného spisu, zde prokazuje splnění podmínky proběhlé revize ve smyslu § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. I kdyby rozhodnutí v první revizi bylo vydáno ohledně jednoho jediného 
přípravku (což nebylo), ničeho by to na situaci neměnilo. 
 
Argumentaci odvolatele, že v případě předmětné skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s dienogestem dosud hloubková revize se skupinou vícera 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem této léčivé látky 
neproběhla, když řízení spis. zn. SUKLS140751/2014 ani žádné jiné dříve zahájené řízení 
takovou hloubkovou revizí vyžadovanou § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. nebylo 
a být nemohlo, tak nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že první hloubkovou revizí, která požadavkům 
§ 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. odpovídá, je v případě skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s dienogestem řízení sp. zn. SUKLS109905/2020, které bylo 
zahájeno 20. 5. 2020 a stále probíhá, kdy teprve v tomto řízení stanovenou základní úhradu 
bude tedy možné postupem podle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. snížit., případně by 
Ústav mohl toto snížení provést přímo v řízení sp. zn. SUKLS109905/2020, avšak ve zkrácené 
revizi to do skončení tohoto řízení učinit nemůže, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Ačkoliv je správní řízení sp. zn. SUKLS109905/2020 hloubkovou revizí předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, nejedná se o revizi první – je zde totiž 
dostupné rozhodnutí v první revizi (čili rozhodnutí z předcházející hloubkové revize). Ostatně, 
lze si klást otázku, jak by se pak mělo správní řízení sp. zn.  SUKLS140751/2014 (ve kterém 
bylo vydáno rozhodnutí v první revizi) vlastně jinak nazývat – zda by se snad mělo jednat 
o jakousi nultou revizi předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
S žádnou nultou revizí platné právní předpisy nepočítají. 
 
Argumentaci odvolatele, že první hloubkovou revizí, která požadavkům § 39p odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. odpovídá, je v případě skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků s dienogestem řízení sp. zn. SUKLS109905/2020, tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče shrnutí odvolatele, že základní úhrada předmětné skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem může být v souladu s § 39c odst. 9 a 10 
zákona č. 48/1997 Sb. snížena v hloubkové revizi systému úhrad této skupiny vedené 
Ústavem pod sp. zn. SUKLS109905/2020, v jiné hloubkové revizi systému úhrad této skupiny, 
anebo ve zkrácené revizi zahájené poté, co bude některá z těchto hloubkových revizí 
pravomocně skončena, a tudíž napadené rozhodnutí, které základní úhradu předmětné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem snižuje v řízení 
provedeném podle procesní úpravy zkrácené revize před skončením takové hloubkové revize, 
je nezákonné, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán se k tomu již vyjádřil několikráte výše – v podrobnostech na své výše uvedené 
vyjádření odkazuje. 
 
Ani shrnující argumentaci odvolatele stran nemožnosti zahájení a vedení předmětné 
zkrácené revize nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává odvolací orgán námitky odvolatele z prvního 
upřesňujícího okruhu odvolacích námitek nedůvodnými. 
 
2) Odvolatel namítá nezjištění ODTD léčivé látky dienogest. 
 
Odvolatel uvádí, že základní úhrada referenční skupiny (či pseudoreferenční skupiny 
ve smyslu § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.) je úhradou za ODTD. Ústav proto musí 
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v každém revizním řízení ODTD stanovit. Žádnou výjimku v tomto ohledu dle odvolatele 
neumožňuje ani § 39c odst. 9 a 10 či § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. pro zkrácenou revizi 
systému úhrad prováděnou podle těchto ustanovení v návaznosti na vstup prvního podobného 
přípravku do systému úhrad. Ústav proto musí, dle odvolatelova názoru, zjišťovat ODTD 
i v tomto revizním řízení, přičemž dospěje-li k závěru, že ODTD použitá při stanovení základní 
úhrady, kterou chce k přepočtu (snížení) podle uvedených ustanovení použít, není správná 
(aktuální), musí základní úhradu stanovit na základě správné ODTD a teprve tuto úhradu 
snížit. Základní úhrada stanovená na základě nesprávné ODTD je samozřejmě nepoužitelná, 
a to i k přepočtu podle § 39c odst. 9 a 10 a § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., tvrdí odvolatel. 
 
Odvolatel poukazuje na § 15 odst. 7 vyhlášky ministerstva č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), podle něhož se ODTD stanovená podle odstavců 2 až 6 
téhož paragrafu v rámci revize úhrad použije až do její změny v následující revizi úhrad. Toto 
ustanovení musí být dle odvolatelova názoru vykládáno tak, že následující revizí úhrad 
se rozumí i zkrácená revize ve smyslu § 39p zákona č. 48/1997 Sb. Vyhláška č. 376/2011 Sb. 
byla vydána před zavedením institutu zkrácené revize v současné podobě do zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, proto se zkrácenou revizí výslovně nepočítá a hovoří pouze 
o revizi, aniž by rozlišovala, zda se jedná o revizi hloubkovou či zkrácenou, uvažuje odvolatel. 
 
Je-li ovšem podle současné právní úpravy platnost základní úhrady dle § 39c odst. 7 
zákona č. 48/1997 Sb. omezena jen do následující hloubkové či zkrácené revize, nelze 
dle odvolatele připustit, aby mohla být ODTD stanovena jen v hloubkové revizi. Může-li, 
resp. musí-li Ústav základní úhradu měnit i ve zkrácené revizi systému úhrad, musí mít 
možnost, resp. povinnost v ní měnit i ODTD, za kterou se úhrada stanoví, domnívá se 
odvolatel. Text § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tento výklad umožňuje, když nehovoří 
o hloubkové revizi a odkaz na § 39l zákona č. 48/1997 Sb. v něm označuje řízení, ve kterém 
byla ODTD původně stanovena, nikoli následující revizi, ve které může být změněna, usuzuje 
odvolatel. Odkaz nadto pochází z doby, kdy jiné ustanovení revizi neupravovalo. 
 
Dále odvolatel poukazuje na § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle něhož se ODTD 
v rámci revize úhrad změní pouze tehdy, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé 
dávkování v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD stanovené v předchozí revizi úhrad. 
Zjistí-li se, že ke změně ODTD nedošlo, nemusí Ústav ODTD znovu stanovovat. Odvolatel má 
za to, že aby mohl Ústav toto ustanovení aplikovat, musí nejprve zjistit obvyklé dávkování 
příslušné léčivé látky v běžné klinické praxi po skončení předchozí revize systému úhrad, 
aby jej mohl s ODTD stanovenou v předchozí revizi porovnat. 
 
Odvolatel v tomto kontextu upozorňuje, že Ústav v předmětném správním řízení pouze 
odkázal na ODTD stanovenou v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014. Aktuální dávkování léčivé 
látky dienogest v běžné klinické praxi Ústav dle odvolatelových slov nezjistil, ani se o to 
nepokusil. V očích odvolatele tak Ústav neučinil žádná zjištění nezbytná pro posouzení, 
zda vůbec lze ODTD stanovenou v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 dále použít. 
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Takový postup Ústavu se odvolateli jeví v rozporu s právními předpisy. ODTD převzatá 
Ústavem z řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 krom toho trpí týmž nedostatkem. Z rozhodnutí 
vydaného Ústavem v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 totiž dle odvolatele vyplývá, že Ústav 
ODTD stanovil podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) léčivého přípravku VISANNE. 
 
Odvolatel odkazuje na § 15 odst.2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle něhož se ODTD stanoví 
podle: 
 
a) definovaných denních dávek dle Světové zdravotnické organizace, není-li ve vyhlášce 
stanoveno jinak, 
 
b) doporučeného dávkování uvedeného v SPC, je-li odlišné od dávkování uvedeného 
v písmenu a) nebo 
 
c) ve správním řízení prokázaného obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, je-li odlišné 
od dávkování uvedeného v písmenech a) a b). 
 
Odvolatel z uvedeného dovozuje, že pokud chce Ústav stanovit ODTD podle SPC, musí 
nejprve zjistit obvyklé dávkování v běžné klinické praxi. Pouze v případě, že se dávkování 
v běžné klinické praxi od dávkování v SPC neliší, může dávkování z SPC použít. Bez zjištění 
obvyklého dávkování v běžné klinické praxi nemůže Ústav vědět, zda může dávkování z SPC 
převzít. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav v řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS140751/2014 obvyklé 
dávkování v běžné klinické praxi nezjistil. Tento postup měl Ústav odůvodnit nedohledáním 
doporučených postupů uvádějících dávkování léčivé látky dienogest pro léčbu endometriózy, 
to se však odvolateli jeví irelevantním. Doporučení totiž neobsahují popis běžné klinické praxe, 
nýbrž doporučení pro ni, jež nemusejí být v praxi dodržována. Nadto, pokud je léčivá látka 
dienogest v praxi k léčbě endometriózy používána, což Ústav jistě nepopírá, pak běžná 
klinická praxe při léčbě touto látkou podle odvolatele existuje a Ústav ji musí zjistit, i kdyby tak 
měl učinit dotazem na odborné lékařské společnosti či poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Odvolatel tedy shrnuje, že Ústav nezjišťoval, zda po skončení řízení 
sp. zn. SUKLS140751/2014 nedošlo ke změně obvyklého dávkování léčivé látky dienogest 
v běžné klinické praxi, potažmo zda lze ODTD v tomto řízení stanovenou použít 
v projednávané věci, a bez dalšího ji převzal. Pochybení Ústavu je v očích odvolatele o to 
závažnější, když ODTD léčivé látky dienogest byla v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 
stanovena bez ohledu na tehdejší běžnou klinickou praxi a pravděpodobnost, že odpovídá 
aktuální praxi, je nízká. 
 
K druhému upřesňujícímu okruhu odvolacích námitek uvádí odvolací orgán následující. 
 

Co se týče argumentace odvolatele, že základní úhrada referenční skupiny 
či pseudoreferenční skupiny ve smyslu § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. je úhradou 
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za ODTD, tudíž musí Ústav v každém revizním řízení ODTD nejdříve stanovit, přičemž žádnou 
výjimku nestanoví ani § 39c odst. 9 a 10 či § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. pro zkrácenou 
revizi sytému úhrad, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán nejprve opakuje, že žádné ustanovení právních předpisů Ústavu neukládá 
povinnost, aby ve zkrácené revizi dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. bez nějakého 
zjevného důvodu nějak podrobněji přehodnocoval správnost ODTD. Žádný takový zjevný 
důvod zde ani nebyl dán, neboť Ústavem zde stanovená (resp. nezměněná) výše ODTD 
dienogestu jako 2 mg podávaných jednou denně mj. plně koreluje s registrovaným 
dávkováním předmětných přípravků (viz str. 13 napadeného rozhodnutí). 
 
Dále je nutné připomenout, že v rámci zkrácené revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. 
se při stanovení výše základní úhrady vychází jen a pouze z dříve stanovené platné základní 
úhrady (nikoliv tedy například z ceny nějakého referenčního přípravku), přičemž dochází 
k jejímu zkrácení o 32 % či 15 % – zde pak konkrétně platí pokyn „snižuje se základní úhrada 
stanovená podle odstavce 7 o 32 %“ (viz § 39c odst. 9 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Z rozhodnutí v první revizi je přitom zřejmé, že platná základní úhrada předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků činila částku 29,1330 Kč za ODTD (viz výrok 
č. 1 rozhodnutí v první revizi) a vzhledem k tomu, že ODTD pro dienogest byla rozhodnutím 
v první revizi stanovena jako 2 mg jednou denně, jednalo se fakticky o základní úhradu 
29,1330 Kč za 2 mg jednou denně. S ohledem na okolnost, že přípravky VISANNE obsahují 
ve svých baleních tablety o síle 2mg, jednalo se i o úhradu za jednu jejich tabletu. 
 
Při dodržení zákonného pokynu „snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 
o 32 %“ zde pak došlo ke snížení základní úhrady na 19,8104 Kč za ODTD. Vzhledem k tomu, 
že tento pokyn zcela jistě nemluví o snižování hodnoty ODTD – to by byl výklad již vskutku 
absurdní, neboť snížená ODTD o přesně 32 % (či 15 %) by vlastně nebyla žádnou reálnou 
dávkou (resp. byla by dávkou bez jakékoliv odborné evidence či korelace s klinickou praxí) – 
došlo zde fakticky ke snížení základní úhrady na 19,8104 Kč za 2 mg jednou denně. Vzhledem 
k tomu, že všechny předmětné přípravky (nejen přípravky VISANNE) obsahují ve svých 
baleních tablety o síle 2mg, v zásadě se zde jedná i o úhradu za jednu jejich tabletu. 
 
Právě z toho důvodu, že je ODTD imanentní součástí základní úhrady (srov. § 39c odst. 1 
zákona č. 48/1997 Sb.) – přičemž pokyn ke snížení základní úhrady v § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb. zcela jistě nemíní ničeho o snižování hodnoty ODTD – je v rámci zkrácené 
revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. změna ODTD v zásadě vyloučena, neboť 
přepočet základní úhrady dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. je v zásadě koncipován 
toliko jako specifická matematicko-ekonomická operace, bez prostoru pro nějaké zdravotně-
odborné úvahy. 
 
Lze připomenout, že v důvodové zprávě novely č. 298/2011 Sb. (jíž byl v systému úhrad 
poprvé ustaven institut zkrácených revizí) je např. uvedeno, že „neméně důležitým důvodem 
pro provedení zkrácené revize, je vstup prvních podobných přípravků. Vzhledem k zájmu státu 
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na usnadnění přístupu podobných přípravků do systému úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění, se navrhuje systém notifikace těchto přípravků, spojený s nutností neprodleného 
a rychlého přepočtu úhrad s cílem snížit úhrady v předmětných skupinách“, což o nějakých 
zdravotně-odborných operacích v rámci krácení výše základní úhrady postupem dle § 39c 
odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. ničeho nevypovídá, naopak je to spíše vylučuje. Podobně by 
tomu tedy bylo např. i v situaci, kdyby zde hypoteticky byla prokázána nesprávnost dříve 
stanovených podmínek úhrady (což zde ve skutečnosti prokázáno nebylo) – i tyto nesprávné 
podmínky by zde bylo třeba ponechat, a to v souladu s pokynem z § 39p odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., že „podmínky úhrady zůstávají zachovány“. K nápravě takové nesprávné 
ODTD či nesprávných podmínek úhrady by pak zřejmě mohlo dojít až v rámci následující 
(či dokonce třeba i současně probíhající) hloubkové revize. 
 
Argumentaci odvolatele, že základní úhrada referenční skupiny či pseudoreferenční 
skupiny ve smyslu § 39c odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. je úhradou za ODTD, tudíž Ústav 
musí v každém revizním řízení ODTD nejdříve stanovit, tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že podle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
se ODTD stanovená podle odstavců 2 až 6 téhož paragrafu v rámci revize úhrad použije 
až do změny v následující revizi úhrad, přičemž toto ustanovení musí být vykládáno tak, 
že následující revizí úhrad se myslí i zkrácená revize ve smyslu § 39p zákona č. 48/1997 Sb., 
přičemž prováděcí vyhláška byla vydána před zavedením institutu zkrácené revize v současné 
podobě do zákona o veřejném zdravotním pojištění, a proto se zkrácenou revizí výslovně 
nepočítá a hovoří pouze o revizi (aniž by rozlišovala, zda se jedná o revizi hloubkovou 
či zkrácenou), uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již vysvětlil odvolací orgán výše, nemožnost změny ODTD ve zkrácené revizi dle § 39c 
odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. nemá svůj základ ve vyhlášce č. 376/2011 Sb., nýbrž přímo 
v zákoně č. 48/1997 Sb., jenž pro ni stanoví speciální postup stanovení základní úhrady – 32% 
či 15% snížení základní úhrady. Argumentace odvolatele zněním a výkladem vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. je zde tedy v zásadě nepřípadná mj. již jen proto, že vyhláška ministerstva 
nemá a nemůže mít právní sílu zákona. 
 
Argumentaci odvolatele, že podle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. se ODTD 
stanovená podle odstavců 2 až 6 téhož paragrafu v rámci revize úhrad použije 
až do změny v následující revizi úhrad, přičemž toto ustanovení musí být vykládáno tak, 
že následující revizí úhrad se myslí i zkrácená revize ve smyslu § 39p zákona 
č. 48/1997 Sb., tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že je-li podle současné právní úpravy platnost 
základní úhrady podle § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. omezena jen do následující 
hloubkové či zkrácené revize, nelze připustit, aby ODTD mohla být stanovena jen v hloubkové 
revizi, a proto může-li, resp. musí-li Ústav základní úhradu měnit i ve zkrácené revizi systému 
úhrad, musí mít možnost, resp. povinnost v ní měnit i ODTD, za kterou se základní úhrada 
stanoví, přičemž text § 15 odst. 7 prováděcí vyhlášky tento výklad umožňuje, když nehovoří 
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o hloubkové revizi a odkaz na § 39l zákona č. 48/1997 Sb. v něm označuje řízení, ve kterém 
byla ODTD původně stanovena, nikoli následující revizi, ve které může být změněna – odkaz 
nadto pochází z doby, kdy jiné ustanovení revizi neupravovalo – uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Základní úhradu ve zkrácené revizi samozřejmě měnit lze - i zde ke změně základní úhrady 
došlo, byť ve vztahu k charakteru předmětné revize (tj. zkrácené revize dle § 39c odst. 9 
zákona č. 48/1997 Sb.) pouze velmi specificky (toliko procentuálním krácením). 
 
Další argumentaci odvolatele ohledně možnosti změny ODTD tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že druhou výjimku představuje § 15 odst. 8 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle něhož se ODTD v rámci revize úhrad změní pouze, je-li ve 
správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování v běžné klinické praxi je odlišné od ODTD 
stanovené v předchozí revizi úhrad, a zjistí-li se, že ke změně ODTD nedošlo, nemusí Ústav 
opět ODTD stanovit, avšak za účelem aplikace tohoto ustanovení a zjištění, zda musí být 
ODTD znovu stanovena, musí Ústav zjistit obvyklé dávkování příslušné léčivé látky v běžné 
klinické praxi po skončení předchozí revize systému úhrad, aby jej mohl s ODTD stanovenou 
v předchozí revizi porovnat, kdy v předmětném správním řízení ovšem Ústav pouze odkázal 
na ODTD stanovenou v řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS140751/2014 – aktuální dávkování 
léčivé látky dienogest v běžné klinické praxi nezjistil, ani se o to nepokusil –, a neučinil tedy 
žádná zjištění nezbytná pro posouzení, zda lze ODTD stanovenou v řízení 
sp. zn. SUKLS140751/2014 stále použít, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, polemika stran výkladu vyhlášky č. 376/2011 Sb. je zde 
nepřípadná. 
 
Zcela na okraj lze však podotknout, že v takovém typu správního řízení, ve kterém lze § 15 
odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. aplikovat (což v nyní projednávaném případě nelze), je ke 
změně ODTD třeba prokázat nesoulad dříve stanovené výše ODTD s obvyklým dávkováním 
v běžné klinické praxi. Bez prokázání takového nesouladu by v daném řízení ODTD změnit 
nebylo možné, přičemž ani zde (pomineme-li, že zde zmíněné ustanovení aplikovat nelze) 
nebyl žádný takový nesoulad nikým prokázán. 
 
Vzpomenout lze také, že se Ústav v napadeném rozhodnutí neomezil toliko na odkaz 
na rozhodnutí v první revizi, nýbrž také zcela jasně odkázal na skutečnost, že stanovovaná 
výše ODTD dienogestu je v souladu s doporučeným dávkováním uvedeným v SPC 
předmětných přípravků (viz str. 17 napadeného rozhodnutí). 
 
Argumentaci odvolatele ohledně povinnosti Ústavu zjistit obvyklé dávkování příslušné 
léčivé látky v běžné klinické praxi po skončení předchozí revize systému úhrad zde tedy 
nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že tento postup sám o sobě odporuje právním 
předpisům, navíc ODTD převzatá Ústavem z řízení vedeného 
pod sp. zn. SUKLS140751/2014 trpí stejným nedostatkem, když z rozhodnutí, které Ústav 
v tomto řízení vydal, vyplývá, že Ústav ODTD stanovil podle SPC léčivého přípravku 
VISANNE, avšak podle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. se ODTD stanoví podle:  
 
a) definovaných denních dávek podle Světové zdravotnické organizace, není-li v prováděcí 
vyhlášce stanoveno jinak,  
 
b) doporučeného dávkování uvedeného v SPC, je-li odlišné od dávkování uvedeného 
v písmenu a), nebo 
 
c) ve správním řízení prokázaného obvyklého dávkování v běžné klinické praxi, je-li odlišné 
od dávkování uvedeného v písmenech a) a b, 
 
tudíž pokud chce Ústav stanovit ODTD podle SPC, musí nejdříve zjistit obvyklé dávkování 
v běžné klinické praxi, a pouze v případě, že se od dávkování v SPC neliší, smí dávkování 
z SPC použít – bez zjištění obvyklého dávkování v běžné klinické praxi však nemůže Ústav 
vědět, zda může dávkování ze SPC převzít, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již uvedl odvolací orgán výše, polemika stran výkladu vyhlášky č. 376/2011 Sb. je zde 
nepřípadná. 
 
Co se týče správnosti a zákonnosti rozhodnutí v první revizi stran stanovení výše ODTD 
pro dienogest, odvolací orgán nemůže tuto okolnost v tomto odvolacím řízení podrobovat 
hlubšímu přezkumu, jelikož by tím vykročil z rámce rozsahu přezkumu prováděného v rámci 
odvolacího řízení (srov. § 89 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.). 
 
Zcela na okraj si však odvolací orgán alespoň dovolí poukázat na část argumentace Ústavu 
ze strany 10 rozhodnutí v první revizi, kde stojí, že „Doporučená dávka dienogestu v referenční 
indikaci léčba endometriózy dle SPC je 1 tableta s obsahem 2 mg denně. Tablety se musí 
užívat nepřetržitě bez ohledu na vaginální krvácení. Po využití jednoho balení se bez přerušení 
začíná s dalším balením (1). Publikace Repetitorium gynekologie doporučuje rovněž 
dávkování 2 mg denně, neboť tato dávka vykazuje stejnou účinnost a lepší tolerabilitu než 
dávka 4 mg denně (3). V klinických studiích byla dávka 2 mg denně hodnocena jako optimální 
(6). Ústav nedohledal doporučené postupy, uvádějící dávkování dienogestu pro léčbu 
endometriózy, a proto navrhuje vycházet při stanovení ODTD z SPC posuzovaného přípravku. 
Ústav stanovuje ODTD ve výši 2,0000 mg, podaných 1x denně. ODTD je stanovena v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb., neboť doporučené dávkování 
uvedené v SPC ani prokázané obvyklé dávkování v běžné klinické praxi není odlišné od DDD 
doporučené Světovou zdravotnickou organizací“. 
 
Není tedy pravdou, že by byla ODTD dienogestu v rámci rozhodnutí o registraci stanovena 
na základě SPC (ve skutečnosti byla totiž stanovena podle definované denní dávky 
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doporučené Světovou zdravotnickou organizací), a že by třeba Ústav opomněl zohlednit 
obvyklé dávkování v běžné klinické praxi – využil totiž evidentně např. podklad Repetitorium 
gynekologie. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně nedostatků ve zjišťování ODTD v předmětném 
správním řízení a v první revizi tak nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že v řízení vedeném 
pod sp. zn. SUKLS140751/2014 Ústav obvyklé dávkování v běžné klinické praxi nezjistil, 
přičemž tento postup odůvodnil nedohledáním doporučených postupů uvádějících dávkování 
léčivé látky dienogest pro léčbu endometriózy, což ovšem není relevantní, jelikož doporučení 
neobsahují popis běžné klinické praxe, nýbrž doporučení pro ni, kterážto nemusí být v praxi 
dodržována, nadto pokud je léčivá látka dienogest v praxi k léčbě endometriózy používána, 
což Ústav jistě nepopírá, pak běžná klinická praxe při léčbě touto léčivou látkou existuje 
a Ústav ji musí zjistit, i kdyby tak měl učinit dotazem na odborné lékařské společnosti nebo 
poskytovatele zdravotních služeb, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán předně opakuje, že podrobné zkoumání otázky správnosti a zákonnosti 
stanovené výše ODTD dienogestu v rozhodnutí v první revizi přesahuje možnosti přezkumu 
odvolacím orgánem v tomto odvolacím řízení. 
 
Na okraj však odvolací orgán pro úplnost opakuje, že Ústav obvyklé dávkování dienogestu 
v klinické praxi v rámci rozhodnutí v první revizi fakticky podložil publikací Repetitorium 
gynekologie. 
 
Další argumentaci odvolatele brojící proti vadám při zjišťování ODTD v první revizi nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav nezjišťoval, zda po skončení řízení 
sp. zn. SUKLS140751/2014 nedošlo ke změně obvyklého dávkování léčivé látky dienogest 
v běžné klinické praxi a ODTD a bez dalšího ji převzal, přičemž toto pochybení Ústavu je o to 
závažnější, že ODTD léčivé látky dienogest byla v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014 
stanovena bez ohledu na tehdejší běžnou klinickou praxi a pravděpodobnost, že odpovídá 
aktuální praxi, je nízká, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán připomíná, že nic takového zde Ústav zjišťovat nemusel – základní 
výchozí hodnotou pro krácení základní úhrady zde byla platná základní úhrada ve výši 
29,1330 Kč za 2 mg jednou denně. Pro nějaké přehodnocování dávkování zde tedy žádný 
prostor v zásadě ani nebyl. 
 
Dále si odvolací orgán dovolí připomenout, že stanovená (resp. nezměněná) výše ODTD 
dienogestu zcela koreluje s dávkováním uvedeným v SPC všech předmětných přípravků – pro 
jiné dávkování nejsou předmětné přípravky ani registrované. Odvolacímu orgánu tedy není 
bez dalšího jasné, proč by měla být pravděpodobnost, že tato ODTD odpovídá aktuální klinické 
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praxi, nízká. V souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb. platí, že „Osoby 
zacházející s léčivy jsou povinny dodržovat pokyny k zacházení s léčivým přípravkem podle 
souhrnu údajů o přípravku, pokud nejde o používání léčivých přípravků podle § 8 odst. 3 až 5 
nebo podle § 9 odst. 2 nebo 5 v případě používání veterinárních léčivých přípravků“. 
 
Shrnující argumentaci odvolatele, že Ústav nezjišťoval, zda po skončení řízení 
sp. zn. SUKLS140751/2014 nedošlo ke změně obvyklého dávkování léčivé látky 
dienogest a bez dalšího ji převzal, nelze přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává odvolací orgán námitky odvolatele z druhého 
upřesňujícího okruhu odvolacích námitek nedůvodnými. 
 
3) Odvolatel brojí proti záměrné ignoraci právní úpravy zvýšení základní úhrady 
ve veřejném zájmu ze strany Ústavu. 
 
Odvolatel odkazuje na § 39c odst. 11 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., podle něhož 
ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla pro zvýšení základní úhrady 
ve veřejném zájmu. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 376/2011 Sb., dle jejíhož § 16 
odst. 1 může Ústav ve veřejném zájmu se souhlasem všech zdravotních pojišťoven zvýšit 
základní úhradu, jsou-li kumulativně splněny následující podmínky: 
 
a) jde o skupinu, ve které jsou přípravky ověřeny užíváním v praxi a jsou nezbytné 
při poskytování zdravotní péče; 
 
b) jde o skupinu, ve které by přípravky bez zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu mohly 
být nahrazeny pouze přípravky nákladnějšími a  
 
c) zvýšení základní úhrady je nezbytné pro setrvání přípravků na trhu. 
 
Odvolatel připomíná, že Ústav v nyní projednávaném případě ke zvýšení úhrady ve veřejném 
zájmu nepřistoupil, což odůvodnil tvrzením, že možností zvýšení základní úhrady podle tohoto 
ustanovení se zabývá pouze tehdy, prokáže-li účastník řízení splnění všech podmínek. 
Odpovědnost za zjištění naplnění podmínek tedy podle názoru Ústavu nesou účastníci řízení, 
popisuje odvolatel. 
 
Odvolatel namítá, že toto vysvětlení postrádá oporu v právních předpisech, proto také Ústav 
žádné ustanovení údajně zákládající odpovědnost účastníků za zjištění naplnění uvedených 
podmínek necituje. Zvýšení základní úhrady se provádí ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., tedy zájmu na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, 
fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému 
veřejného zdravotního pojištění, vysvětluje odvolatel. Odvolatel je přesvědčen, že naplnění 
tohoto veřejného zájmu, resp. každého veřejného zájmu dotýkajícího se předmětu řízení, musí 
Ústav zjistit sám z úřední povinnosti, nikoli čekat, zda to navrhnou účastníci řízení a dodají mu 
k tomu podklady. 
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Odvolatel upozorňuje, že dle § 2 odst. 4 správního řádu je to Ústav, nikoli účastníci řízení, 
koho tíží povinnost zajistit, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy aby 
stanovené úhrady léčivých přípravků byly v souladu s veřejným zájmem na dostupnosti 
hrazených zdravotních služeb. Uvedené dle odvolatele platí ve všech řízeních, včetně 
zkrácené revize podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb., neboť zákon o veřejném 
zdravotním pojištění nestanoví jinak. Dle názoru odvolatele tak stanovit ani nemůže, jelikož 
správní řád z tohoto pravidla žádnou výjimku nepřipouští. 
 
Zároveň dle odvolatele platí, že je to Ústav, kdo je povinen v souladu s § 3 správního řádu 
zjistit skutkový stav takovým způsobem, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. Skutkovým 
stavem jsou přitom podle odvolatele rovněž okolnosti rozhodné pro aplikaci § 16 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. Podle § 59 odst. 3 správního řádu je navíc Ústav povinen zjistit 
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, tedy právě okolnosti pro posouzení, 
zda a v jakém rozsahu by měla být zvýšena základní úhrada podle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., míní odvolatel. Veškeré podklady k tomu nezbytné je v souladu s § 50 odst. 2 
správního řádu povinen obstarat opět Ústav. Opak by dle odvolatele musel stanovit (tedy 
přenést povinnost tvrdit a prokazovat skutečnosti rozhodné pro posouzení naplnění podmínek 
§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) přímo zákon č. 48/1997 Sb. – ten tak však v žádném 
ustanovení nečiní. 
 
Úsudek Ústavu o povinnosti tvrzení a důkazní shledává odvolatel v obecné rovině vadným, 
neboť správní řízení není civilním soudním sporem a účastníky tyto povinnosti netíží. Zejména 
to pak platí v řízení zahájeném správním orgánem z moci úřední. Podle § 52 správního řádu 
jsou sice účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, břemeno důkazní 
v podobě rozhodnutí v neprospěch účastníka, pakliže důkazy neoznačí, však správní řád 
nezakotvuje, dodává odvolatel. 
 
Všechny významné okolnosti je proto povinen zjistit správní orgán z úřední povinnosti, i když 
je účastník nečinný. To platí tím spíše v řízení zahájeném z moci úřední, které nelze například 
zastavit pro absenci zákonem vyžadovaných náležitostí žádosti. Zvlášť absurdní se pak 
odvolateli jeví představa, že by účastníci byli povinni v řízení zahájeném samotným správním 
orgánem tvrdit a prokazovat skutečnosti nezbytné pro posouzení, zda je správním orgánem 
zvažované řešení, v tomto případě výše základní úhrady, v souladu s veřejným zájmem. 
 
Odvolatel pro úplnost dodává, že Ústav i při naplnění podmínek dle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. základní úhradu zvýšit může (nemusí) – uskutečnění zvýšení úhrady je tak 
věcí správního uvážení Ústavu. Ústav však správní uvážení nemůže zneužít a postupovat 
svévolně, upozorňuje odvolatel. Podle § 2 odst. 2 správního řádu, upravujícího zásadu zákazu 
zneužití správního uvážení, totiž správní orgán smí svoji pravomoc uplatňovat pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu 
byla svěřena. 
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Odvolatel na tomto základě soudí, že je Ústav v každém případě povinen sám z úřední 
povinnosti zjistit veškeré okolnosti rozhodné pro aplikaci § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
Teprve na základě těchto zjištění může Ústav přistoupit ke správnímu uvážení a určit, 
zda/v jakém rozsahu zvýší základní úhradu. Rozhodnutí neaplikovat toto ustanovení 
a nezvýšit základní úhradu bez zjištění těchto okolností nepředstavuje z pohledu odvolatele 
uplatnění správního uvážení, nýbrž projev úřední svévole. 
 
Odvolatel ve světle uvedeného uzavírá, že Ústav nezjistil jedinou okolnost významnou 
pro posouzení, zda je nutné či vhodné zvýšit ve veřejném zájmu základní úhradu skupiny 
přípravků s dienogestem. Odmítnutím jejího zvýšení bez relevantních zjištění Ústav z pohledu 
odvolatele porušil zákon a zneužil zákonem svěřené správní uvážení. 
 
K třetímu upřesňujícímu okruhu odvolacích námitek uvádí odvolací orgán následující. 
 
 Co se týče odvolatelova popisu podmínek nutných pro zvýšení úhrady ve veřejném 
zájmu a upozornění odvolatele na tvrzení, že se Ústav možností zvýšení základní úhrady 
zabývá jen tehdy, pokud účastník řízení prokáže splnění všech jeho podmínek, 
a že odpovědnost za zjištění naplnění těchto podmínek mají podle Ústavu účastníci řízení, 
uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak odvolatel správně seznal, jednou z kumulativních podmínek pro možnost zvýšení základní 
úhrady ve veřejném zájmu podle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. je existence souhlasu 
všech zdravotních pojišťoven – bez něho zvyšovat základní úhradu ve veřejném zájmu 
podle tohoto ustanovení nelze. 
 
Již z návrhu hodnotící zprávy ze dne 1. 4. 2020, založeného do spisu dne 9. 4. 2020 
pod č. j. sukl92387/2020, bylo zjevné, že Ústav nehodlá v předmětném správním řízení 
základní úhradu postupem dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvyšovat. 
 
Zdravotní pojišťovny, jakožto obligatorní účastnící správních řízení v systému úhrad 
(srov. § 39g odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), tak měly možnost minimálně od 9. 4. 2020 
(předmětné správní řízení bylo zahájeno až dne 25. 4. 2020) seznat, že Ústav nehodlá 
v předmětném správním řízení ke zvýšení základní úhrady postupem dle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. přistoupit. 
 
V oznámení o zahájení řízení (ze dne 9. 4. 2020) Ústav všechny účastníky předmětného 
správního řízení (čili i všechny zdravotní pojišťovny) explicitně poučil o tom, že „V souladu 
s ustanovením § 39p odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění mohou účastníci řízení 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 10 dní od zahájení tohoto správního řízení“. 
Zdravotní pojišťovny tak byly zavčasu náležitě poučeny o tom, že mohou navrhovat 
např. zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
a zcela logicky takový návrh doprovodit i svým souhlasem. 
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Dále také z hodnotící zprávy ze dne 25. 5. 2020, založené do spisu dne 2. 6. 2020 
pod č. j. sukl136721/2020, bylo zjevné, že Ústav nehodlá základní úhradu postupem dle § 16 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ve veřejném zájmu zvyšovat (přitom Ústavu bylo již v té době 
zřejmé, že o to má patrně zájem odvolatel). Ústav například na straně 4 této hodnotící zprávy 
uvedl, že musí být „současně (kumulativně) naplněny všechny podmínky uvedeného 
ustanovení“. Na straně 5 této hodnotící zprávy Ústav také trefně uvedl, že „[Ústav] nemá 
povinnost dotazovat se zdravotních pojišťoven, zda s navýšením souhlasí či nikoli“. Obdobně 
to pak bylo deklarováno i v napadeném rozhodnutí. 
 
I na základě hodnotící zprávy ze dne 25. 5. 2020 tedy zdravotní pojišťovny byly srozuměny 
s okolností, že Ústav bez jejich (zdravotních pojišťoven) souhlasu základní úhradu 
ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvyšovat nebude. Přesto 
zdravotní pojišťovny v průběhu předmětného správního řízení nikdy svůj souhlas neudělily, 
pročež zde tedy byla možnost zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zcela vyloučena. 
 
Správní orgány přitom nemají žádný věcný či právní důvod k tomu, aby zjišťovaly okolnosti, 
proč zdravotní pojišťovny svůj souhlas neudělily. Pojišťovny byly s podmiňujícím charakterem 
souhlasu pro účely zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. pochopitelně obeznámeny. V podobném duchu správní orgány například 
nezjišťují, proč zdravotní pojišťovny nebrojí proti tomu kterému rozhodnutí Ústavu odvoláním. 
 
Co se týče dalších kumulativních podmínek, kterých je třeba k umožnění zvýšení základní 
úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., nemá zde řešení otázky 
jejich naplnění žádný právní význam, jelikož bez souhlasu zdravotních pojišťoven nelze toto 
ustanovení tak či tak aplikovat. Odvolací orgán se zde tedy nebude otázkou naplnění těchto 
dalších podmínek blíže věcně zabývat, neboť to nemá – a nemůže mít – žádný vliv z hlediska 
výše uvedených závěrů. 
 
Argumentaci odvolatele brojící proti způsobu odůvodnění neaplikace § 16 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. Ústavem zde tedy nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že vysvětlení Ústavu nemá žádnou oporu 
v právních předpisech – proto také Ústav žádné ustanovení údajně zakládající odpovědnost 
účastníků řízení za zjištění naplnění uvedených podmínek necituje –, a že zvýšení základní 
úhrady se provádí ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., tedy zájmu 
na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho 
stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění, přičemž 
naplnění tohoto veřejného zájmu, resp. každého veřejného zájmu dotýkajícího se předmětu 
řízení musí Ústav zajistit sám z úřední povinnosti, nikoli čekat, zda to navrhnou účastníci řízení 
a dodají mu k tomu podklady, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
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Jakkoli je pravdou, že v souladu s § 39b odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. se ve správním 
řízení posuzuje veřejný zájem, aktivní iniciativní zjišťování (či snad dokonce jakési vynucování) 
souhlasu zdravotních pojišťoven takové posuzování veřejného zájmu dozajista nezahrnuje. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, zdravotní pojišťovny měly dostatek času i informací, aby svůj 
souhlas případně udělily. Že tak pojišťovny neučinily, je jejich právo, do něhož nemohou 
správní orgány nijak zasahovat. 
 
Pro úplnost odvolací orgán opakuje, že řešení otázky naplnění dalších kumulativních 
podmínek § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (jiných než souhlasu zdravotních pojišťoven), 
zde ve světle výše uvedeného nemá právní význam, tudíž se jím odvolací orgán nebude věcně 
zabývat. 
 
Argumentaci odvolatele, že vysvětlení Ústavu postrádá zákonnou oporu, tak nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že je to Ústav, nikoli účastníci řízení, kdo je 
v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu povinen dbát, aby jím přijaté řešení bylo v souladu 
s veřejným zájmem na dostupnosti hrazených zdravotních služeb, což platí ve všech řízeních, 
včetně zkrácené revize podle § 39c odst. 9 a 10 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož zákon 
o veřejném zdravotním pojištění nestanoví jinak, ostatně to ani stanovit nemůže, jelikož 
z tohoto pravidla správní řád žádnou výjimku nepřipouští, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Odvolací orgán uvádí, že udělení souhlasu zdravotních pojišťoven není parametrem veřejného 
zájmu. Jedná se o jistý úkon zdravotních pojišťoven, jejž zdravotní pojišťovny provedou či 
neprovedou. Na jeho provedení není žádný zákonný nárok a správní orgány jej na zdravotních 
pojišťovnách nemohou vynucovat. Zdravotní pojišťovny dokonce nemají žádnou povinnost 
odůvodňovat, proč daný úkon provedly či neprovedly. Ostatní podmínky v § 16 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. (jako např. potřeba setrvání na trhu) sice již parametrem veřejného 
zájmu jsou, avšak bez souhlasu zdravotních pojišťoven nemá řešení otázky jejich naplnění pro 
účely aplikace tohoto ustanovení žádný právní význam. 
 
Na okraj si odvolací orgán dovolí doplnit, že dbát veřejného zájmu samozřejmě neznamená 
porušovat právní předpisy (kupříkladu zvyšovat základní úhradu dle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. bez souhlasu zdravotních pojišťoven) – ostatně i na dodržování právních 
předpisů panuje veřejný zájem. 
 
V souvislosti s argumentací odvolatele ohledně přípustnosti výjimek ze správního řádu lze též 
obiter dictum dodat, že obecná úprava správního řádu je postavena na principu subsidiarity, 
nikoli principu delegace (srov. § 1 odst. 2 správního řádu). K tomu, aby mohla zvláštní úprava 
zakotvovat pravidla odchylná od úpravy správního řádu, není tudíž třeba, aby správní řád 
odchylnou úpravu konkrétních právních norem či institutů vždy sám explicitně připouštěl. 
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Argumentaci odvolatele ohledně povinnosti Ústavu dbát veřejného zájmu nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že je to Ústav, kdo je povinen v souladu s § 3 
správního řádu zjistit skutkový stav tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti, 
kdy skutkovým stavem jsou též okolnosti rozhodné pro aplikaci § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., přičemž podle § 50 odst. 3 správního řádu je navíc Ústav povinen zjistit 
všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu, tedy právě okolnosti pro posouzení, 
zda a v jakém rozsahu by měla být zvýšena základní úhrada podle § 16 odst. 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., s tím, že veškeré podklady k tomu nezbytné je v souladu s § 50 odst. 2 
správního řádu povinen obstarat opět Ústav, přičemž opak by musel stanovit přímo zákon 
o veřejném zdravotním pojištění – ten tak však v žádném ustanovení nečiní – uvádí k tomu 
odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán opakuje, že udělení souhlasu zdravotních pojišťoven je specifickým úkonem 
zdravotních pojišťoven, který zdravotní pojišťovny buď provedou, anebo neprovedou. Na jeho 
provedení není žádný zákonný nárok a správní orgány jej na zdravotních pojišťovnách 
nemohou vynucovat. Zdravotní pojišťovny zároveň nemají žádnou povinnost odůvodňovat, 
proč takový úkon provedly či neprovedly. 
 
Okolnost, že zde zdravotní pojišťovny souhlas neudělily, je z obsahu spisu, jakož 
i z napadeného rozhodnutí, zjevná – a je si jí plně vědom i sám odvolatel. V tomto směru zde 
tedy nepanují žádné pochybnosti. Vzhledem k tomu, že zde žádný souhlas zdravotních 
pojišťoven udělen nebyl, bylo zcela správně a v souladu s platnými právními předpisy (čili také 
v souladu s náležitě zjištěným skutkovým stavem), že Ústav zvýšení základní úhrady dle § 16 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. v rámci napadeného rozhodnutí neprovedl. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně povinnosti Ústavu zjišťovat skutkový stav nelze 
přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že úvaha Ústavu o povinnosti tvrzení a důkazní je 
i v obecné rovině vadná, jelikož správní řízení není civilním soudním sporem a tyto povinnosti 
účastníky netíží, což platí zejména v řízení zahájeném správním orgánem z moci úřední, kdy 
jsou sice účastníci řízení podle § 52 správního řádu povinni označit důkazy na podporu svých 
tvrzení, břemeno důkazní v podobě rozhodnutí v neprospěch účastníka, pokud důkazy 
neoznačí, však správní řád nezakotvuje, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Jak již odvolací orgán uvedl výše, rozhodnou okolností zde byla absence souhlasu zdravotních 
pojišťoven. Souhlas zdravotních pojišťoven není důkazem, jejž by musely správní orgány 
opatřovat či provádět. 
 
Řešení otázky splnění ostatních podmínek (tj. např. vč. důkazního podložení potřeby setrvání 
přípravků na trhu) by zde bylo v zásadě nadbytečné. 
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Argumentace odvolatele stran důkazního břemena a břemena tvrzení zde nepředstavuje 
důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že všechny významné okolnosti je správní orgán 
povinen zjistit z úřední povinnosti, i když je účastník nečinný, což platí zejména v řízení 
zahájeném z moci úřední, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Předně odvolací orgán upozorňuje, že zde nejsou žádné indicie o tom, že by zdravotní 
pojišťovny nesledovaly či dokonce záměrně ignorovaly průběh předmětného správního řízení, 
a z toho důvodu tedy případně opomněly Ústavu sdělit svůj souhlas se zvýšením základní 
úhrady. Se všemi relevantními okolnostmi měly zdravotní pojišťovny možnost se náležitě 
seznámit (viz výše), přesto svůj souhlas neudělily. Lze tedy zcela důvodně předpokládat, 
že zde pojišťovny vyjádřit souhlas nezamýšlely.  
 
Argumentaci odvolatele ohledně povinnosti správních orgánů zjišťovat významné 
okolnosti z úřední povinnosti nelze přisvědčit. 
 
 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav sice i při naplnění podmínek § 16 odst. 1 
prováděcí vyhlášky základní úhradu zvýšit může (nemusí), má tedy prostor pro správní 
uvážení, to však nemůže zneužít a postupovat svévolně, jelikož podle § 2 odst. 2 správního 
řádu, upravujícího zásadu zákazu zneužití správního uvážení, smí svoji pravomoc uplatňovat 
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, 
v jakém mu byla svěřena,  
a že v každém případě musí Ústav sám z úřední povinnosti zjistit všechny okolnosti rozhodné 
pro aplikaci § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., teprve na základě těchto zjištění může 
správní uvážení použít a určit, zda a v jakém rozsahu základní úhradu zvýší, přičemž 
rozhodnutí toto ustanovení neaplikovat a základní úhradu nezvýšit bez zjištění těchto okolností 
není použitím správního uvážení, nýbrž projevem úřední svévole, uvádí k tomu odvolací orgán 
následující. 
 
Nebyl-li v předmětném správním řízení udělen souhlas zdravotních pojišťoven se zvýšením 
základní úhrady ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., nebyl Ústavu 
poskytnut ani žádný prostor pro správní uvážení, zda zvýšení úhrady provést či neprovést. 
Podmínky aplikace správního uvážení zde nebyly dány. 
 
Žádnou svévoli ze strany Ústavu zde odvolací orgán neshledal. Ústav nemohl § 16 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. aplikovat již proto, že zde nebyl udělen nezbytný souhlas zdravotních 
pojišťoven – to je přitom okolnost, již Ústav není způsobilý ovlivnit. Udělení souhlasu bylo plně 
v dispozici zdravotních pojišťoven. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně zákazu zneužití správního uvážení a ohledně projevů 
úřední svévole nelze přisvědčit. 
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 Co se týče argumentace odvolatele, že Ústav nezjistil jedinou okolnost významnou 
pro posouzení, zda je ve veřejném zájmu nutné či vhodné základní úhradu předmětné skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s dienogestem zvýšit, přičemž odmítnutím 
jejího zvýšení bez těchto zjištění porušil zákon a zneužil správní uvážení, které mu 
vyhláška č. 376/2011 Sb. svěřuje, uvádí k tomu odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel setrvale přehlíží rozhodnou okolnost, že v předmětném správním řízení absentuje 
nezbytný souhlas zdravotních pojišťoven, bez něhož není možné základní úhradu dle § 16 
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zvýšit. Tuto okolnost Ústav zjistil, a podle toho také rozhodl 
– nezvýšil základní úhradu ve veřejném zájmu dle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Nic 
víc, např. nějaká úvaha stran možností setrvávání přípravků na trhu, k tomu nebylo potřeba. 
 
Shrnující argumentaci odvolatele ohledně porušení povinnosti zjistit rozhodné 
okolnosti případu a ohledně zneužití správního uvážení ze strany Ústavu nelze 
přisvědčit. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává odvolací orgán námitky odvolatele z třetího 
upřesňujícího okruhu odvolacích námitek nedůvodnými. 
 
4) Odvolatel namítá porušení práva na ochranu zdraví. 
 
Odvolatel připomíná, že dle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. musí být v každé skupině 
léčivých látek uvedených v příloze č. 2 téhož zákona nejméně jeden léčivý přípravek plně 
hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Není-li tento požadavek naplněn, musí Ústav 
v souladu s § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. upravit úhrady jím zrovna posuzované 
referenční skupiny tak, aby nejméně nákladný ze skupiny plně hrazen byl. Do takové skupiny, 
konkrétně č. 70 – ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů, je zařazena rovněž léčivá 
látka dienogest. Žádný léčivý přípravek obsahující tuto látku přitom není z veřejného 
zdravotního pojištění plně hrazen, přičemž po nabytí vykonatelnosti napadeného rozhodnutí 
se tato situace, z pohledu pojištěnců, ještě výrazně zhorší, obává se odvolatel. 
 
Odvolatel tvrdí, že Ústav, navzdory uvedenému, citovaná ustanovení neaplikoval, což měl 
zdůvodnit odkazem na plnou úhradu léčivých přípravků AGOLUTIN 30MG/ML INJ SOL 
5X2ML, kód Ústavu 0186149 (dále jen „AGOLUTIN“), a RESELIGO 3,6MG IMP ISP 1, 
kód Ústavu 0206846 (dále jen „RESELIGO“). Odvolatel je však toho názoru, že ani k jednomu 
z těchto přípravku nelze při posuzování otázky existence plně hrazeného zástupce skupiny 
č. 70 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. v předmětném správním řízení přihlížet. 
 
4a) Odvolatel jmenuje důvody, pro které shledává plnou úhradu přípravku AGOLUTIN 
bezvýznamnou. 
 
Odvolatel uvádí, že přípravek AGOLUTIN sice obsahuje léčivou látku progesteron, rovněž 
zařazenou do skupiny č. 70 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., to však dle názoru odvolatele 
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k závěru o tom, že je naplněn požadavek výše citovaných ustanovení na nejméně jeden plně 
hrazený přípravek této skupiny, nepostačuje. 
 
Podle odkazovaných ustanovení (§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.) musí být 
v každé skupině přílohy č. 2 plně hrazen nejméně jeden (resp. alespoň jeden), nikoli právě 
jeden léčivý přípravek, vysvětluje odvolatel. V každém jednotlivém případě je tudíž 
dle odvolatele nutné nejprve určit, kolik plně hrazených přípravků v dané skupině přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. musí být. 
 
Odvolatel zastává uvedenou interpretaci s ohledem na skutečnost, že zmíněná ustanovení 
provádějí právo na ochranu zdraví zaručené čl. 31 Listiny základních práv a svobod (dále jen 
„Listina“), podle něhož mají občané na základě veřejného zdravotního pojištění právo 
na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. 
Tohoto práva se lze ve smyslu čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat jen v mezích prováděcích zákonů, 
to však pohledem odvolatele neznamená, že by tyto zákony mohly stanovit něco jiného 
než Listina, tedy výkon práva na bezplatnou zdravotní péči v některých případech omezit, 
či dokonce vyloučit. 
 
Odvolatel se domnívá, že úkolem prováděcího zákona je upravit způsob výkonu tohoto práva – 
což je podrobnost neřešitelná na úrovni ústavního pořádku – například v podobě podmínek 
účasti na veřejném zdravotním pojištění apod., nikoli jeho omezení či vyloučení. Odvolatel 
dodává, že podle čl. 4 odst. 4 Listiny musí být při používání ustanovení o mezích základních 
práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu. 
 
Uvedené dle odvolatele platí zejména v případě, kdy by takové omezení znamenalo, že někteří 
pojištěnci budou mít bezplatnou zdravotní péči zajištěnu, zatímco jiní nikoli. Podle čl. 1 Listiny 
jsou totiž lidé svobodní a rovní v důstojnosti i právech, tedy samozřejmě včetně práva 
na ochranu zdraví, popisuje odvolatel. Podle čl. 3 odst. 1 Listiny se základní práva (opět včetně 
práva na ochranu zdraví) a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Tímto 
jiným postavením je dle odvolatelovy interpretace též zdravotní stav. Konečně podle čl. 4 
odst. 3 Listiny musí zákonná omezení základních práv a svobod platit stejně pro všechny 
případy, které splňují stanovené podmínky, doplňuje odvolatel. 
 
V návaznosti na uvedené odvolatel usuzuje, že smyslem § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. je zajistit, aby měl každý pojištěnec zajištěnu léčbu plně hrazeným 
přípravkem určeným právě k terapii svého onemocnění. Vzhledem k tomu, že zákonodárce 
za účelem zajištění této plně hrazené léčby zvolil metodu stanovení skupin látek, v nichž musí 
být zajištěn plně hrazený přípravek, musí jít dle názoru odvolatele o takový přípravek, jenž 
zajistí bezplatnou zdravotní péči všem pojištěncům, k jejichž léčbě jsou přípravky dané skupiny 
určeny. Pokud neexistuje jeden zástupce této skupiny, který by tyto požadavky splnil – což je 
s ohledem na značnou šíři skupin přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. obvyklé – musí být plně 
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hrazených přípravků vícero, uvažuje odvolatel. Tyto skupiny jsou v očích odvolatele toliko 
nástrojem k zajištění plně hrazené léčby všem pojištěncům. 
 
Odvolatel je ve světle výše uvedeného přesvědčen, že skutečnost, že jeden přípravek 
ve skupině již plně hrazen je, sama o sobě nezbavuje Ústav povinnosti zajistit plnou úhradu 
dalšího přípravku. Pojištěnci totiž dle názoru odvolatele nelze upřít plně hrazený přípravek 
náležící s ohledem na léčivou látku v něm obsaženou do skupiny podle přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. jen proto, že v této skupině již jeden plně hrazený přípravek je, jejž 
ovšem nelze k léčbě daného pacienta použít. Opačný výklad by dle odvolatele znamenal, 
že citovaná ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění by čl. 31 Listiny neprováděla, 
nýbrž omezovala jím garantovaná práva. 
 
Odvolatel uvádí, že důvodů, pro které nelze již plně hrazený přípravek použít k léčbě některé 
skupiny pojištěnců, a proč tedy musí být zajištěna plná úhrada i dalšího, k jejich léčbě 
použitelného přípravku, může být celá řada. Již plně hrazený přípravek může být například 
určen k léčbě jiného onemocnění, jiné věkové skupiny, pacientů opačného pohlaví či jiného 
stadia téhož onemocnění. 
 
Případně může být plně hrazený přípravek sice k této léčbě určen, avšak není při ní 
z jakéhokoli důvodu hrazen. Může být kupříkladu hrazen jen při léčbě pacientů jiné věkové 
skupiny či při léčbě v jiné linii, popisuje odvolatel. Při posuzování, zda je plně hrazený přípravek 
použitelný při léčbě všech skupin pojištěnců, k jejichž léčbě jsou (všechny) přípravky dané 
skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. určeny, se tak z pohledu odvolatele nelze spokojit 
se zjištěním, že je k této léčbě použitelný dle svého SPC. Musí být totiž při této léčbě i hrazen. 
Nejedná se zde totiž jen o právo na léčivý přípravek určený k léčbě onemocnění, nýbrž na plně 
hrazený přípravek. 
 
Odvolatel tedy v duchu uvedeného soudí, že přípravek, který je sice podle SPC určen k léčbě 
všech skupin pacientů, k jejichž léčbě jsou určeny všechny léčivé přípravky příslušné skupiny 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., avšak při léčbě některé z těchto skupin není hrazen, 
nemůže být jediným plně hrazeným zástupcem této skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolatel zastává názor, že každá skupina pacientů, k jejichž léčbě jsou určeny přípravky 
náležející do skupiny přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ať již je tato skupina pacientů 
definována onemocněním, jeho stadiem, pohlavím, věkem či jiným kritériem, musí mít 
zajištěnu plně hrazenou léčbu alespoň jedním z těchto přípravků. V každé ze skupin přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. proto musí být zajištěno tolik plně hrazených přípravků, aby bylo 
možné některý použít k léčbě každé takové skupiny pojištěnců, tvrdí odvolatel. 
 
Odvolatel má se zřetelem k výše předestřenému za to, že počet plně hrazených přípravků, 
jež musí Ústav zajistit, záleží na vlastnostech léčivých látek zařazených do té které skupiny 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., resp. na terapeutické zaměnitelnosti přípravků tyto látky 
obsahujících. Je-li skupina homogenní, tedy zahrnuje-li jen léčivé látky (přípravky) vzájemně 
terapeuticky zaměnitelné, postačí dle odvolatele plná úhrada jednoho z nich. Pokud je však 
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skupina nehomogenní, tedy zahrnuje léčivé přípravky, které (všechny) vzájemně terapeuticky 
zaměnitelné nejsou, musí být dle odvolatelova názoru hrazen vždy nejméně jeden z těch, 
které spolu (nikoli však s ostatními) zaměnitelné jsou. Podle odvolatele tedy musí být plně 
hrazen každý přípravek, který není terapeuticky zaměnitelný s již plně hrazeným přípravkem 
předmětné skupiny podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolatel na podporu své úvahy odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018, 
sp. zn. III. ÚS 2332/16, z něhož cituje následující: 
 
„Naplnění práva na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě 
veřejného pojištění podle čl. 31 věty druhé Listiny předpokládá, že úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění se bude vztahovat nejen na jednotlivé výkony poskytovatele 
zdravotnických služeb, nýbrž i na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, jež jsou 
potřebné k dosažení žádoucího léčebného účinku (nález ze dne 30. 5. 2017 
sp. zn. Pl. ÚS 3/15, bod 137). 
 
V posuzovaném případě došlo k situaci, kdy určitý léčivý přípravek nebude plně hrazen 
z důvodu, že ze systému veřejného zdravotního pojištění je již hrazen jiný léčivý přípravek, 
který slouží k léčbě jiných onemocnění, a je určen jiné skupině pacientů. (…) 
 
Při zohlednění výše uvedených premis dovozených judikaturou Ústavního soudu, 
a při posouzení skutkového stavu v nyní řešené věci, Ústavní soud uzavírá, že nelze jako 
ústavně konformní akceptovat takový rozsudek správních soudů ve formě výkladu 
tzv. podústavního práva, ze kterého plyne připuštění možnosti, že bude existovat široká 
(v podstatě přesně vymezená) skupina pacientů trpící onemocněním karcinomu prostaty, 
které není zajištěna alespoň jedna varianta bezplatného poskytnutí zdravotní péče 
podle čl. 31 Listiny. Postup správních orgánů a obecných soudů byl toliko formalistický, když 
konstatovaly, že ‚pokud je ve skupině léčivých látek uvedené v příloze č. 2 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, alespoň jeden léčivý přípravek plně hrazený ze zdravotního pojištění, 
není možné postupovat při stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění podle § 39c 
odst. 5 tohoto zákona‘, namísto toho, aby zkoumaly skutečný smysl předmětných 
ustanovení, kterým je – v souladu s čl. 31 Listiny – zajištění bezplatné zdravotní péče 
pro okruh pacientů trpící typově stejným onemocněním, ale – aniž se současně zabývaly 
opodstatněností tvrzení stěžovatelky, že jiný prostředek neexistuje. 
 
Ústavnímu soudu nezbývá, než shledat, že výklad zákona, který umožňuje dojít k závěru, 
že určitý léčivý přípravek nemá být plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
(v řešeném případě léčivý přípravek proti karcinomu prostaty) pouze z důvodu, že již existuje 
plně hrazený léčivý přípravek, který slouží k léčbě zcela jiné nemoci (v řešeném případě 
léčivý přípravek proti karcinomu prsu) jiné omezené a vymezené skupiny pacientů a který 
objektivně nemůže být užíván jinými pacienty, než právě pacienty trpící předmětnou nemocí 
(není tedy léčivým přípravkem terapeuticky zaměnitelným), zasahuje do samotné podstaty 
a smyslu ústavně zaručeného základního práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny. 
Zákonné pravidlo, že z veřejného pojištění má být plně hrazen nejméně jeden léčivý 
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přípravek z určité skupiny léků, je třeba ústavně konformně interpretovat tak, že musí 
být zohledňovány pouze léčivé přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, takže 
přitom nedochází k neodůvodněnému rozlišování mezi různými skupinami pacientů. 
Jiný postup je v rozporu s čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel konstatuje, že tento nález byl sice, stejně jako každé soudní rozhodnutí, vydán 
na základě konkrétních (jedinečných) skutkových okolností, v očích odvolatele však jasně 
formuluje obecné pravidlo, že Ústav musí v jím posuzované referenční skupině zajistit alespoň 
jeden plně hrazený přípravek vždy, když přípravky této referenční skupiny nejsou terapeuticky 
zaměnitelné s již plně hrazeným přípravkem téže skupiny podle přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Právě tak dle odvolatele vykládá citovaný právní názor rovněž plénum Ústavního soudu. 
Odvolatel v tomto směru odkazuje na nález ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 43/17, z něhož 
cituje: 
 
„Lze se tak zaměřit na dispozici normy v § 39b odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
a zejména zde užitému pojmu ‚skupina posuzovaných léčivých přípravků‘, mezi nimiž 
se vybírá ten, který bude plně hrazen. Na zmíněný pojem je z ústavního hlediska třeba klást 
přinejmenším 1) požadavek na to, aby do této skupiny spadaly jen terapeuticky 
zaměnitelné přípravky a 2) negativní požadavek spočívající v tom, aby do skupiny léčivých 
přípravků, z nichž se vybírá plně hrazený přípravek, nespadaly léčivé přípravky, u nichž 
je reálný předpoklad, že nebudou fakticky dostupné na trhu v České republice. 
 
U požadavku na terapeutickou zaměnitelnost nutno poukázat na nález ze dne 17. 4. 2018 
sp. zn. III. ÚS 2332/16, bod 47. Ústavní soud zde shledal, že zákonné pravidlo, dle něhož má 
být z veřejného pojištění plně hrazen nejméně jeden léčivý přípravek z určité skupiny 
léků, je třeba ústavně konformně vykládat tak, že musí být zohledňovány pouze léčivé 
přípravky, které jsou terapeuticky zaměnitelné, aby nedocházelo k neodůvodněnému 
rozlišování mezi různými skupinami pacientů. Jiný postup by byl v rozporu s čl. 4 odst. 3 
a 4 Listiny.“ (zvýraznění dle odvolatele). 
 
Odvolatel má za to, že ani skupina č. 70 – ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. není ve smyslu citovaných právních názorů Ústavního 
soudu homogenní. Pro stanovení základní úhrady skupiny přípravků s dienogestem považuje 
odvolatel za zásadní, že přípravky s obsahem dienogestu nejsou terapeuticky zaměnitelné 
s přípravkem AGOLUTIN jakožto jediným plně hrazeným přípravkem skupiny č. 70. 
 
Odvolatel se otázce terapeutické zaměnitelnosti věnuje níže v odvolání, předně se však 
pozastavuje nad absencí tohoto posouzení v napadeném rozhodnutí.  
 
Odvolatel upozorňuje, že si je Ústav výše citované judikatury Ústavního soudu velmi dobře 
vědom (přinejmenším z podání účastníků řízení, kteří se zohlednění závěrů Ústavního soudu 
opakovaně domáhají). V souladu s čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) 
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jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby, připomíná 
odvolatel. Nálezy Ústavního soudu jsou tedy závazné i pro Ústav, a to nejen v řízeních, 
ve kterých byla vydána při přezkumu jeho rozhodnutí, resp. rozhodnutí ministerstva 
a navazujících rozhodnutí správních soudů, nýbrž ve všech dalších řízeních, tvrdí odvolatel. 
Jejich nerespektování v očích odvolatele činí bez dalšího rozhodnutí Ústavu nezákonným. 
Přesto se však Ústav otázce terapeutické zaměnitelnosti léčivého přípravku AGOLUTIN 
a přípravků s obsahem léčivé látky diosmin jediným slovem nezmiňuje. Podle odvolatele tak 
Ústav zároveň ignoroval odvolatelovo podání, v němž odvolatel na nenaplnění této podmínky 
pro označení přípravku AGOLUTIN za jediný nezbytný plně hrazený přípravek skupiny č. 70 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. výslovně upozorňoval. 
 
Odvolatel připomíná, že v souladu s § 68 odst. 1 a 3 správního řádu rozhodnutí správního 
orgánu obsahuje mj. odůvodnění, ve kterém se uvedou důvody výroků rozhodnutí, podklady 
pro jeho vydání, úvahy, jimiž se správní orgán při jejich hodnocení a při výkladů právních 
předpisů řídil, jakož i informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami 
účastníků a s jejich vyjádřením se k podkladům pro rozhodnutí. Pokud rozhodnutí odůvodnění 
neobsahuje – anebo toto odůvodnění nesplňuje zákonné požadavky – je rozhodnutí 
pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné, uzavírá odvolatel. 
 
Tímto nedostatkem očima odvolatele trpí i napadené rozhodnutí – Ústav se totiž vůbec 
nezabývá otázkou terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
dienogest a léčivého přípravku AGOLUTIN, jehož plnou úhradou neaplikování § 15 odst. 5 
a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. odůvodnil. Dle odvolatele tudíž není zřejmé, zda Ústav 
léčivý přípravek AGOLUTIN nesprávně považuje za terapeuticky zaměnitelný s přípravky 
skupiny přípravků s dienogestem, anebo zda tento přípravek, i přes jeho nezaměnitelnost, 
pokládá – dle názoru odvolatele v rozporu s judikaturou Ústavního soudu – za důvod 
pro nestanovení plné úhrady některému přípravku s dienogestem. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí absentuje úvaha, 
jíž se Ústav při výkladu zmiňovaných ustanovení řídil. Vzhledem k tomu, že odvolatel 
dle svých slov na absenci terapeutické zaměnitelnosti těchto přípravků upozornil, postrádá 
mimoto odvolatel v odůvodnění napadeného rozhodnutí vypořádání svých námitek. Přitom má 
odvolatel za irelevantní, že se Ústav pokusil s ostatními námitkami, ač dle odvolatelova názoru 
nesprávně, vypořádat. Otázku terapeutické zaměnitelnosti pokládá odvolatel za zcela 
klíčovou. Odvolatel shledává napadené rozhodnutí v tomto světle nepřezkoumatelným 
a požaduje jeho zrušení již jen z tohoto důvodu. 
 
Dále se odvolatel věnuje samotné otázce terapeutické zaměnitelnosti. V tomto ohledu 
odvolatel konstatuje, že přípravek AGOLUTIN je zařazen do referenční skupiny č. 43/3 – 
progestiny, parenterální, a není s žádným léčivým přípravkem skupiny přípravků 
s dienogestem terapeuticky zaměnitelný. Tato skutečnost dle odvolatele vyplývá již 
ze zařazení látek dienogest a progesteron do anatomicko-terapeuticko-chemických skupin: 
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úroveň progesteron dienogest 

1. G: urogenitální trakt a pohlavní 
hormony 

G: urogenitální trakt a pohlavní 
hormony 

2. G03: pohlavní hormony a modulátory 
genitálního systému  

G03: pohlavní hormony a modulátory 
genitálního systému 

3. G03D: progestiny G03D: progestiny 

4. G03DA: deriváty pregnenu G03DB: deriváty pregnadienu 

5. G03DA04: progesteron G03DB08: dienogest 

 
Za zásadně odlišné považuje odvolatel rovněž terapeutické indikace přípravku AGOLUTIN 
a přípravků obsahujících dienogest dle jejich SPC, což odvolatel ilustruje na příkladu 
terapeutických indikací přípravků TUBANIS. 
 
SPC přípravku AGOLUTIN uvádí dle odvolatele následující terapeutické indikace: 
 
„Nedostatečná produkce progesteronu žlutým tělískem ovaria (chybí sekreční transformace 
endometria). Hlavní indikací jsou hypofunkční poruchy menstruačního cyklu nebo dysfunkční 
děložní krvácení. V těhotenství se používá při nedostatečné produkci progesteronu, k udržení 
těhotenství v případě habituálního, resp. hrozícího abortu. Podává se při premenstruálním 
syndromu.“ 
 
Naproti tomu, terapeutickou indikací přípravků TUBANIS, a shodně i ostatních přípravků 
skupiny přípravků s dienogestem, je podle odvolatele léčba endometriózy. 
 
Citované indikace slovy odvolatele samozřejmě vylučují (ať již plnou či nikoli) úhradu přípravku 
AGOLUTIN při léčbě endometriózy. AGOLUTIN sice nemá v rámci podmínek úhrady 
stanovené indikační omezení, jeho předepsání a úhrada k léčbě tohoto onemocnění by však 
odporovala SPC, vysvětluje odvolatel. 
 
Dále odvolatel přibližuje, že pro posouzení zaměnitelnosti jsou významné rovněž 
farmakodynamické vlastnosti a jejich rozdíly. SPC přípravku AGOLUTIN popisuje jeho 
farmakodynamické vlastnosti takto: 
 
„Agolutin je monokomponentní přípravek s obsahem progesteronu, který je přirozeným 
hormonem s důležitými fyziologickými funkcemi. Je určen především k substituci nedostatku 
progesteronu produkovaného žlutým tělískem ovaria. Ve zvýšené koncentraci se vylučuje 
v luteální fázi menstruačního cyklu, připravuje endometrium na sekreční fázi a k nidaci 
oplodněného vajíčka. V graviditě je produkován ve vysokých množstvích a slouží k udržení 
těhotenství. Má antiestrogenní aktivitu. Snižuje motilitu uteru a vyvolává opoždění porodu. 
Progesteron zpětnou vazbou inhibuje produkci gonadotropinů. Spolu s estrogeny podporuje 
lobuloalveolární vývoj prsů. Při vysokých koncentracích v průběhu menstruačního cyklu má 
termogenní efekt.“ 
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Naproti tomu, farmakodynamické vlastnosti přípravků s obsahem léčivé látky dienogest jsou 
podle SPC přípravků TUBANIS následující: 
 
„Dienogest je derivát nortestosteronu, který nemá androgenní, ale spíše antiandrogenní 
aktivitu, která je asi třetinová ve srovnání s antiandrogenní aktivitou cyproteron-acetátu. 
Dienogest se váže na progesteronové receptory v lidské děloze pouze s 10% afinitou 
progesteronu. Navzdory své nízké afinitě k progesteronovému receptoru má dienogest in vivo 
silný gestagenní účinek. Dienogest nemá in vivo žádné signifikantní androgenní, 
mineralokortikoidní nebo glukokortikoidní účinky. Dienogest působí na endometriózu snížením 
endogenní produkce estradiolu, a tím potlačuje trofický účinek estradiolu jak v eutopickém, tak 
ektopickém endometriu. Pokud se užívá nepřetržitě, vede dienogest k hypoestrogennímu, 
hypergestagennímu endokrinnímu prostředí, které způsobuje počáteční decidualizaci 
endometriální tkáně následovanou atrofií endometriotických lézí.“ 
 
Odvolatel z citovaného opět dovozuje, že přípravky obsahující dienogest nejsou s přípravkem 
AGOLUTIN terapeuticky zaměnitelné. To dle odvolatele vyplývá ostatně taktéž z rozhodovací 
praxe samotného Ústavu. Referenční indikací skupiny přípravků s dienogestem je podle 
návrhu hodnotící zprávy léčba endometriózy. Naopak v řízení sp. zn. SUKLS195483/2018, 
tedy ve třetí hloubkové revizi systému úhrad referenční skupiny č. 43/3 – progestiny, označil 
Ústav podle odvolatele za referenční indikaci této skupiny, včetně přípravku AGOLUTIN, léčbu 
anovulačního krvácení. Případnou terapeutickou zaměnitelnost s přípravky obsahujícími 
dienogest nezmiňuje Ústav jediným slovem, doplňuje odvolatel. 
 
Obdobně v řízení sp. zn. SUKLS140751/2014, o změně výše a podmínek úhrady přípravků 
VISANNE, Ústav při hledání terapie zaměnitelné s léčivou látkou dienogest léčivou látku 
progesteron, natožpak přípravek AGOLUTIN, vůbec nezmiňuje, upozorňuje odvolatel. Ústav 
naopak konstatoval, že terapii, která by byla s léčivou látkou dienogest v zásadě zaměnitelná, 
s obdobnou či blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, nenalezl. 
 
Odvolatel ve světle uvedeného uzavírá, že skupina č. 70 – ženské pohlavní hormony 
ze skupiny progestinů přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. není homogenní, tudíž k naplnění 
požadavků § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. nestačí jeden plně hrazený 
přípravek obsahující z léčivých látek do ní zařazených. Vzhledem k tomu, že jediným plně 
hrazeným přípravkem této skupiny je přípravek AGOLUTIN, který není s přípravky 
obsahujícími dienogest vůbec terapeuticky zaměnitelný, domnívá se odvolatel, že je Ústav 
povinen v kterémkoli řízení o revizi systému úhrad skupiny přípravků s dienogestem upravit 
úhrady tak, aby alespoň nejméně nákladný z těchto přípravků plně hrazen byl.  
 
4b) Odvolatel jmenuje důvody, pro něž shledává bezvýznamnou plnou úhradu přípravku 
RESELIGO. 
 
Odvolatel je toho názoru, že na povinnosti Ústavu zajistit plnou úhradu alespoň jednoho 
přípravku skupiny přípravků s dienogestem nic nemění ani dále zmíněný plně hrazený 
přípravek RESELIGO. Odvolatel vysvětluje, že přípravek RESELIGO obsahuje léčivou látku 
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goserelin-acetát, spadá tudíž mezi GnRH či LHRH analoga. Přípravek RESELIGO tak nejenže 
není zařazen do skupiny přípravků s dienogestem, avšak dokonce ani do skupiny č. 70 přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., upozorňuje odvolatel. 
 
RESELIGO je dle odvolatele zařazen do referenční skupiny č. 65 – superaktivní analoga 
gonadotropin-releasing hormonu, a do skupiny č. 118 – hormonální léčiva s cytostatickým 
účinkem, parenterální podání, přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.  Odvolatel k tomu doplňuje, 
že Ústav v napadeném rozhodnutí uvádí, že léčivá látka dienogest není terapeuticky 
zaměnitelná s žádnou referenční skupinou, tedy ani s referenční skupinou č. 65. 
 
Odvolatel je s ohledem na uvedené přesvědčen, že přípravek RESELIGO nemůže 
představovat plně hrazený přípravek skupiny č. 70 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
a při posuzování otázky nutnosti aplikace § 15 odst. 5 a § 39c odst.5 zákona č. 48/1997 Sb. 
k němu nelze přihlížet, bez ohledu na to, k jaké léčbě je určen. Odvolatel poznamenává, 
že posouzení terapeutické zaměnitelnosti přípravku RESELIGO provedl jen pro úplnost, 
jelikož tato otázka dle názoru odvolatele nemůže mít na přezkum napadeného rozhodnutí 
a jeho zrušení vliv. 
 
Odvolatel uvádí, že v SPC přípravku RESELIGO sice stojí, že přípravek poskytuje při léčbě 
endometriózy úlevu od příznaků včetně bolesti a snižuje velikost a počet endometriálních lézí, 
jeho farmakodynamické vlastnosti se však od přípravků s obsahem dienogestu opět zásadně 
liší. Léčivá látka goserelin je totiž „syntetický analog přirozeného gonadoliberinu LHRH. 
Při dlouhodobém podávání goserelinu dochází k blokádě sekrece luteinizačního hormonu (LH) 
v hypofýze, což má za následek pokles sérové koncentrace testosteronu u mužů a sérové 
koncentrace estradiolu u žen. Tento účinek je reverzibilní při ukončení léčby. Na začátku léčby 
může goserelin, stejně jako ostatní LHRH agonisté, přechodně zvýšit sérovou hladinu 
testosteronu u mužů a estradiolu u žen“. 
 
Podle odvolatele pak zaměnitelnost přípravku RESELIGO s přípravky obsahujícími léčivou 
látku dienogest v praxi vylučují i odlišné podmínky úhrady, resp. indikační omezení. Přípravek 
RESELIGO je totiž hrazen „v léčbě těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem 
endometriózy“, přičemž splnění této podmínky pochopitelně vyžaduje předchozí léčbu – 
mimo jiné léčivou látkou dienogest – bez odpovídajícího terapeutického efektu. RESELIGO 
tak může být předepsán jen tehdy, pokud přípravky obsahující dienogest nebudou dostatečně 
účinné, nikoli namísto nich, ozřejmuje odvolatel. V žádném případě se dle odvolatele nejedná 
o plně hrazenou alternativu k předmětným přípravkům. 
 
Odvolatel připomíná, že skutečnost, že přípravek RESELIGO, potažmo obecně veškerá GnRH 
analoga, nejsou s léčivou látkou dienogest zaměnitelná, konstatoval též Ústav, 
např. v opakovaně zmiňovaném rozhodnutí sp. zn. SUKLS140751/2014: 
 
„Analoga GnRH down regulací gonadotropní aktivity způsobují reverzibilní supresi ovariálních 
funkcí, a tedy arteficiální postmenopauzu. Mezi analoga GnRH se stanovenou úhradou 
pro léčbu endometriózy z prostředků veřejného zdravotního pojištění patří leuprorelin, 
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goserelin, triptorelin a nafarelin, které jsou hrazeny pouze u těžkých, jinak konzervativně 
nereagujících forem endometriózy. Mezi hlavní a obtěžující nežádoucí účinky analog GnRH 
patří hypoestrinní stav s často výraznými vegetativními symptomy akutního klimakterického 
syndromu (návaly, pocení, vaginální suchost, pokles libida) a negativním vlivem na kostní 
denzitu (BMD). Pokud není léčebná perioda delší než 6 měsíců, dochází obvykle k návratu 
původní BMD do 12 měsíců po skončení léčby (2). Před zahájením terapie GnRH by měla být 
provedena denzitometrie (8). Hypoestrinnímu stavu vyvolanému GnRH analogy lze 
předcházet pomocí tzv. add-back terapie, tj. podáváním některého z léčivých přípravků 
s indikací HRT. Add-back terapie může být zahájena současně s aplikací GnRH analog nebo 
s odstupem 3 měsíců. Add-back terapie je nezbytná při léčbě GnRH analogy trvající déle než 
6 měsíců (2). Guidelines European Society of Human Reproduction nad Embryology (ESHRE) 
i guidelines American Society for Reproductive Medicine (ASRM) doporučují zahájení add-
back terapie zároveň se zahájením podávání GnRH analoga, protože tento postup snižuje 
ztrátu kostní denzity, zlepšuje vasomotorické symptomy a compliance (7), (9). Při léčbě 
dienogestem je výskyt vegetativních symptomů i výskyt poklesu kostní denzity ve srovnání 
s analogy GnRH signifikantně nižší (6). Vzhledem k odlišné bezpečnosti a odlišnému 
postavení v klinické praxi (analoga GnRH jsou hrazeny pouze při nemožnosti použití jiné 
konzervativní léčby) Ústav nepovažuje analoga GnRH za v zásadě terapeuticky zaměnitelná 
s dienogestem.“ (zvýraznění dle Ústavu). 
 
Odvolatel se s přihlédnutím k uvedenému domnívá, že Ústav při posuzování nutnosti aplikace 
§ 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. může přihlížet toliko k plně hrazeným 
přípravkům skupiny č. 70 přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. terapeuticky zaměnitelným 
s přípravky skupiny přípravků s dienogestem. K přípravku RESELIGO dle odvolatelova názoru 
přihlédnout nesmí. S ohledem na terapeutickou nezaměnitelnost odvolatel soudí, že by Ústav 
k přípravku RESELIGO neměl přihlížet ani tehdy, pokud by do skupiny č. 70 přílohy č. 2 
zákona č. 48/1997 Sb. reálně patřil. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav, navzdory uvedenému, odmítá zmiňovaná ustanovení 
v projednávané věci aplikovat, a to opět bez jakéhokoli zdůvodnění. Napadené rozhodnutí 
se odvolateli i v tomto bodě jeví nepřezkoumatelným, když z rozhodnutí není patrné: 
 
- jakým výkladem dospěl Ústav k závěru, že může přihlížet k přípravkům jiné skupiny přílohy 
č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.; 
 
- zda se Ústav v rozporu se svou předchozí rozhodovací praxí domnívá, že přípravky 
s obsahem léčivých látek goserelin a dienogest jsou terapeuticky zaměnitelné nebo 
 
- zda Ústav tímto kritériem určení množiny přípravků, ze které musí být plně hrazený přípravek 
vylučující aplikaci § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v projednávané věci 
vybrán, ignoruje stanovisko Ústavního soudu. 
 
Odvolatel trvá na závěru, že měl Ústav povinnost upravit úhrady léčivých přípravků 
obsahujících dienogest tak, aby byl alespoň nejméně nákladný z těchto přípravků plně hrazen. 
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Ke čtvrtému upřesňujícímu okruhu odvolacích námitek uvádí odvolací orgán následující. 
 
Jako reakci na stanovení úhrady prvního podobného přípravku § 39c odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb. ukládá Ústavu povinnost snižovat (nikoliv zvyšovat, jinak měnit či zachovávat) 
platnou základní úhradu podle určitých okolností o 32 % či 15 %. Ustanovení § 39c odst. 10 
zákona pak Ústavu ukládá tuto povinnost (snížení platné základní úhrady o 32 % či 15 %) 
vykonat v rámci zkrácené revize. K vlastnímu postupu je pak v poslední větě § 39p odst. 5 
zákona uvedeno, že „Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní 
úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány.“  
 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví 
pro zkrácenou revizi podle § 39c odst. 9 zákona speciální postup, kterak v takové zkrácené 
revizi zacházet se základní úhradou – má se v ní jednat pouze o snižování platné základní 
úhrady. Zkrácená revize dle § 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. není typem správního řízení, 
ve kterém platné právní předpisy umožňují cílené zajišťování plně hrazených zástupců 
ve skupinách přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Takovým typem správního řízení je hloubková 
revize systému úhrad (§ 39l zákona č. 48/1997 Sb.) či též některé jiné typy zkrácených revizí 
(zejména pak zkrácená revize dle § 39p odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.) – zkrácená revize dle 
§ 39c odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. (čili ani předmětné správní řízení) však nikoli. 
V předmětném správním řízení tedy nebylo možno cíleně zajišťovat plně hrazeného zástupce 
v jakékoliv ze skupin přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán si je nicméně vědom, že Ústav takto rigorózně v napadeném rozhodnutí 
neargumentoval, když namísto toho poukazoval coby na překážku bránící v předmětném 
správním řízení aplikaci § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. na zajištění plné úhrady 
u nepředmětných přípravků AGOLUTIN a RESELIGO (viz např. str. 9 či 14 napadeného 
rozhodnutí). V konečném důsledku však Ústav v předmětném správním řízení postupoval 
správně, když § 39c odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. neaplikoval. 
 
Odvolací orgán pro úplnost dodává, že odvolatel na toto vysvětlení odvolacího orgánu 
samozřejmě neměl možnost reagovat v době před vydáním tohoto rozhodnutí ministerstva, 
nicméně byť je toto vysvětlení v rámci předmětného správního řízení v zásadě nové, vyplývá 
přímo z výkladu platných právních předpisů, jež žádnou novinkou nejsou. Co se týče otázky 
přípustnosti nápravy dílčích vad odůvodnění prvoinstančních rozhodnutí a doplnění nových 
argumentů odvolacím orgánem, lze poukázat též např. na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 14. 3. 2014, č. j. 4 As 10/2012 – 48, v jehož bodě 24 stojí: 
 
„Výstižně se k této otázce vyjádřil Krajský soud v Brně, který v rozsudku ze dne 17. 6. 2010, 
č. j. 29 Ca 221/2008 – 48, vyslovil, že ‚správní řízení tvoří v zásadě jeden celek od zahájení 
až do právní moci konečného rozhodnutí. V zásadě tedy není vyloučeno, aby odvolací správní 
orgán napravil drobné vady řízení před správním orgánem 1. stupně, stejně jako drobné vady 
rozhodnutí v něm vydaného (zde upřesnění výroku o vině žalobce). Došlo-li k takovéto drobné 
změně za naprosto stejného důkazního a právního stavu věci, přičemž s touto změnou 
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se odvolací správní orgán argumentačně řádně vypořádal v odůvodnění rozhodnutí, 
k porušení zásady dvojinstančnosti správního řízení nedošlo, a ani dojít nemohlo.‘ Městský 
soud v Praze v rozsudku ze dne 30. 10. 2012, č. j. 9 Ca 144/2009 – 102, pak vyslovil, že ‚pokud 
odvolací orgán nesouhlasí s určitými závěry správního orgánu I. stupně obsaženými 
v odůvodnění jeho rozhodnutí, avšak i přes tento nesouhlas se ztotožní s výrokem 
přezkoumávaného rozhodnutí a shledá, že tento výrok i přes zjištěná pochybení správního 
orgánu I. stupně v odvolacím řízení obstojí, je na místě, aby odvolání (jako celek) zamítl, 
napadené rozhodnutí potvrdil a své korigující závěry uvedl toliko v odůvodnění odvolacího 
rozhodnutí. Pokud ovšem odvolací orgán shledá odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně natolik nevyhovujícím, že jej nelze akceptovat ani zčásti, je to 
důvod pro zrušení takového rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání správnímu orgánu, 
který rozhodnutí vydal [§ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu z roku 2004]. Jestliže by odvolací 
orgán v takové situaci potvrdil výrok přezkoumávaného rozhodnutí a současně ‚odstranil‘ 
veškeré závěry správního orgánu I. stupně obsažené v odůvodnění a kompletně je nahradil 
svými, nepřípustně by tím účastníku řízení odňal jednu instanci, neboť účastník by 
se o relevantních důvodech rozhodnutí ve věci samé dozvěděl až z rozhodnutí odvolacího 
orgánu.‘“ 
 
Zcela na okraj a pouze pro jakési dokreslení situace si odvolací orgán dovolí poznamenat, 
že podle červnového seznamu byl ke dni vydání napadeného rozhodnutí 
(tj. ke dni 25. 6. 2020) zajištěn plně hrazený nepředmětný léčivý přípravek ARIDYA 2MG TBL 
NOB 84, kód Ústavu 0227426 (dále také jen jako „ARIDYA“). Napadené rozhodnutí úhradu 
nepředmětného přípravku ARIDYA neměnilo, a nerušilo tedy ani jeho plnou úhradu. 
Nepředmětný přípravek ARIDYA přitom stejně jako všechny předmětné přípravky obsahuje 
dienogest, a to v 2mg tabletách – co do obsahu léčivé látky, lékové formy i velikosti balení je 
dokonce shodný s předmětným přípravkem VISANNE 2MG TBL NOB 84, kód Ústavu 0225732 
(dále také jen jako „VISANNE 2x84“). Nepředmětný přípravek ARIDYA byl ostatně 
ve správním řízení sp. zn. SUKLS93545/2020 vyhodnocen jako podobný k předmětnému 
přípravku VISANNE 2x84. S nepředmětným přípravkem ARIDYA přitom nebylo předmětné 
správní řízení zahájeno a vedeno, jelikož v době jeho zahájení (tj. ke dni 25. 4. 2020) ještě 
nebyl tento přípravek v systému úhrad, neboť fikce rozhodnutí Ústavu ve správním řízení 
sp. zn. SUKLS93545/2020 nastala až dne 12. 5. 2020. Jak již však odvolací orgán 
poznamenal výše, tuto informaci zde uvádí jen zcela na okraj a pouze pro jakési dokreslení 
situace – na rozhodování odvolacího orgánu zde nemá tato informace žádný vliv, může však 
alespoň částečně rozptýlit obavu odvolatele, že pacientky užívající přípravky s obsahem 
dienogestu nemají plně hrazenou variantu. 
 
Závěrem si ještě odvolací orgán v souvislosti s odvolatelovou interpretací některých 
ustanovení Listiny dovolí upřesnit, že prováděcí zákonná úprava vskutku může omezovat 
práva garantovaná Listinou. Pakliže odvolatel tvrdí, že úkolem prováděcího zákona nemůže 
být omezení (či vyloučení – s tím odvolací orgán souhlasí) základního práva, pak je takový 
výklad v kontradikci mj. s čl. 4 odst. 3 Listiny (jejž ostatně zmiňuje i sám odvolatel), kde je 
výslovně užito termínu „zákonná omezení“, jakož i čl. 4 odst. 1, 2, 4 a čl. 41 odst. 1 Listiny, kde 
je pojednáváno o „mezích“ základních práv a svobod (stanovení mezí práv je ekvivalentem 
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jejich omezení, obě slova ostatně obsahují tentýž kořen). Omezení základních práv zákonem – 
aniž by došlo k popření jejich podstaty a smyslu – je tedy zásadně přípustné. 
 
S ohledem na výše uvedené shledává odvolací orgán námitky odvolatele z čtvrtého 
upřesňujícího okruhu odvolacích námitek nedůvodnými. 
 
5) Odvolatel brojí proti ignorování důsledků napadeného rozhodnutí. 
 
Odvolatel zastává názor, že úvaha Ústavu o nahrazení neexistujícího plně hrazeného 
přípravku s obsahem léčivé látky dienogest léčivým přípravkem RESELIGO není jen 
nesprávná, nýbrž též zcela odtržená od reality a okolností, za kterých bylo napadené 
rozhodnutí vydáno. 
 
Odvolatel v tomto kontextu poznamenává, že i kdyby RESELIGO náležel do skupiny č. 70 
přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a byl zaměnitelný s přípravky s obsahem dienogestu, musel 
by s nimi být zaměnitelný i v praxi. To podle odvolatele znamená, že by všechny pacientky 
užívající přípravky s obsahem dienogestu musely mít reálnou možnost na přípravek 
RESELIGO v krátké době přejít. Obdobně by to dle odvolatele platilo též pro přípravek 
AGOLUTIN. 
 
Odvolatel považuje tento požadavek za samozřejmý s ohledem na „původ“ § 15 odst. 5 a § 39c 
odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v Listině, resp. právu na bezplatnou zdravotní péči na základě 
veřejného zdravotního pojištění. Výkon tohoto práva je dle odvolatelova úsudku zajištěn pouze 
v případě, že pojištěnci mají možnost plně hrazené přípravky skutečně užívat. Naopak 
skutečnost, že některý léčivý přípravek je s ohledem na Ústavem stanovenou maximální cenu 
výrobce a výši úhrady plně hrazen, shledává odvolatel samu o sobě irelevantní, pakliže 
pojištěnci nemohou tento přípravek z jakéhokoli důvodu užívat. 
 
Tímto důvodem (proč pojištěnci nemohou přípravek užívat), odvolatel uvažuje, může být 
absence přípravku na trhu v České republice. Proto plénum Ústavního soudu v citovaném 
nálezu vyžaduje, aby byl plně hrazený přípravek ve smyslu § 15 odst. 5 a § 39c odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. vybírán jen z přípravků, u nichž platí předpoklad, že budou v ČR 
fakticky dostupné. Dále může tento důvod spočívat v právní či faktické překážce bránící 
lékařům v předepsání daného přípravku většímu počtu pojištěnců dosud léčených jiným 
přípravkem v krátkém časovém období. Existence takových faktických překážek není dle 
odvolatele Ústavem běžně zkoumána, jelikož za obvyklých okolností takové překážky 
nenastávají. Napadené rozhodnutí však bylo vydáno za okolností, které byly, slovy odvolatele, 
cokoli, jen ne obvyklé. 
 
Odvolatel připomíná, že dle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. je zajištění dostupnosti 
hrazených služeb, včetně léčivých přípravků, veřejným zájmem. Ústav přitom musí v souladu 
s § 2 odst. 4 správního řádu dbát, aby jím přijaté řešení, v tomto případě výše úhrad léčivých 
přípravků, bylo s veřejným zájmem v souladu. Pokud tedy Ústav svým rozhodnutím o úhradě 
postaví pacienty do situace, kdy bude jimi užívaným přípravkům ze skupiny dle přílohy č. 2 



 

 

Str. 73 z 75 

 

zákona č. 48/1997 Sb. úhrada snížena pod úroveň zajišťující plnou úhradu a zároveň tito 
pacienti nebudou moci být z jakéhokoli důvodu v krátké době převedeni na terapeuticky 
zaměnitelný plně hrazený přípravek, poruší Ústav takovým svým rozhodnutím nejen veřejný 
zájem, nýbrž i zákon, míní odvolatel. 
 
Odvolatel podotýká, že převedení pacienta na léčbu terapeuticky zaměnitelným plně 
hrazeným přípravkem není snadné, zejména nejedná-li se o přípravek obsahující stejnou 
léčivou látku. Takovou změnu může dle odvolatele v případě léčivých přípravků vydávaných 
na předpis indikovat pouze ošetřující lékař na základě posouzení pacientova aktuálního 
zdravotního stavu. Lékař poskytující zdravotní služby lege artis ve smyslu § 45 odst. 1 a § 4 
odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních 
službách“) – tedy dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování 
individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti – přitom podle 
odvolatele jen stěží převede pacienta na jiný léčivý přípravek bez řádného vyšetření. Takový 
postup by byl spojen se značným zdravotním rizikem pro pacienta a právním rizikem v podobě 
odpovědnosti za újmu na zdraví na straně lékaře, vysvětluje odvolatel. 
 
Odvolatel uvádí, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě hodnotící zprávy 
zpracované v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobeného onemocnění COVID-19. 
Nejen samotný nouzový stav, nýbrž i veškerá další opatření vydaná v souvislosti s tímto 
onemocněním, jakož i faktický postup lékařů a pacientů vedený snahou zabránit šíření nákazy, 
měl za následek značné omezení rozsahu poskytovaných ambulantních zdravotních služeb. 
Faktická omezení, při nichž se pacienti snaží omezit návštěvy lékaře z obavy nákazy 
např. od ostatních pacientů, dle odvolatele trvají i nadále, zejména v oblastech se zvýšeným 
výskytem nových případů onemocnění. 
 
V době vydání napadeného rozhodnutí tak dle odvolatele bylo (a stále je) nereálné, 
aby u vyššího počtu pacientů došlo v dostatečně krátké době ke změně farmakoterapie 
na přípravek obsahující jinou léčivou látku z důvodu jeho plné úhrady. Taková změna navíc 
samozřejmě vyžaduje intenzivnější následné sledování pacienta ze strany ošetřujícího lékaře, 
které je opět v současné době nereálné, dodává odvolatel. Případný „přechod“ pacientek 
z léčivých přípravků s obsahem léčivé látky dienogest na léčivý přípravek RESELIGO – kdyby 
nebyl vzhledem k výše uvedenému nemožný – by v očích odvolatele nebyl výjimkou. 
 
Ústav se dle odvolatele odmítá v napadeném rozhodnutí těmito skutečnostmi zabývat 
a označuje je za spekulace. Podobné zlehčování, či spíše systémové ignorování okolností, 
za nichž bylo napadené rozhodnutí vydáno, však odvolatel shledává zcela nepřípadným. 
 
Odvolatel v této souvislosti poukazuje na právní názor ministra zdravotnictví odůvodňující 
usnesení č. j. MZDR 17604/2020-1/OLZP ze dne 24. 4. 2020, jímž bylo zahájeno přezkumné 
řízení ohledně rozhodnutí ministerstva č. j. MZDR 50688/2019-2/CAU ze dne 9. 4. 2020 
a pozastavena vykonatelnost tohoto přezkoumávaného rozhodnutí. V důsledku tehdy 
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přezkoumávaného rozhodnutí ministerstva a zrušení jedné další zvýšené úhrady léčivého 
přípravku PRADAXA 110MG CPS DUR 60X1 I, kód Ústavu 0029328, by tento přípravek 
pozbyl úhrady v některých indikacích a pacienti do té doby tímto léčivým přípravkem léčení by 
si buď museli tento přípravek sami hradit, nebo by museli být převedeni na jiný přípravek, 
připomíná odvolatel. 
 
Takové důsledky, potažmo postup ministerstva, shledal ministr zdravotnictví nepřípustným 
s následujícím odůvodněním: 
 
„Indikovaní pacienti však nemohou zůstat bez adekvátní hrazené léčby, a proto by museli být 
převedeni na léčbu jiným terapeuticky zaměnitelným hrazeným léčivým přípravkem. Takovou 
změnu však může indikovat pouze ošetřující lékař na základě posouzení pacientova 
aktuálního zdravotního stavu a lze předpokládat, že tak nelze učinit bez řádného vyšetření 
pacienta. Vlivem mimořádných opatření zavedených kvůli epidemiologické situaci v souvislosti 
s šířením onemocnění COVID-19 a v důsledku dopadů samotného šíření tohoto onemocnění 
a jeho léčby na provoz a fungování zdravotnických zařízení, je ale aktuálně fakticky omezen 
rozsah poskytovaných ambulantních zdravotních služeb. Vzniká zde tak reálné riziko, 
že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu není reálné, aby u takto vysokého počtu pacientů 
došlo v potřebné době ke změně farmakoterapie, která by byla hrazena ze zdravotního 
pojištění, přičemž je třeba zohlednit, že i změna terapie vyžaduje intenzivnější sledování 
ze strany ošetřujícího lékaře, neboť se jedná o dlouhodobou léčbu pacientů se závažným 
onemocněním a často s dalšími přidruženými onemocněními. (…) Mám za to, že v důsledku 
výše uvedeného může dojít k nedostupnosti hrazených služeb ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., a tím pádem i k porušení veřejného zájmu na zajištění kvality 
a dostupnosti zdravotní péče, což vyžaduje revizi otázky zákonnosti rozhodnutí ministerstva.“ 
 
Odvolatel připouští, že citovaný právní názor byl vysloven za jiných skutkových okolností, 
v očích odvolatele z něj však jasně vyplývá obecná zásada, že je Ústav povinen před změnou 
úhrady léčivého přípravku, která by pacienty užívající tento přípravek postavila před volbu, 
zda ve farmakoterapii pokračovat s (vyšším) doplatkem, nebo přejít na jiný přípravek, náležitě 
zvážit, zda je tento přechod s ohledem na všechny okolnosti pro všechny tyto pacienty reálný. 
Mezi tyto okolnosti dle odvolatele spadají i jakékoli vnější skutečnosti ovlivňující provoz 
zdravotnických zařízení. Odvolatel přitom nepovažuje za rozhodné, zda by pacienti byli před 
tuto volbu postaveni v důsledku zrušení úhrady jejich léčivého přípravku, jejího snížení, anebo 
odmítnutí Ústavu zajistit jeho plnou úhradu s tím, že je zde jiný plně hrazený přípravek. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav v nyní projednávaném případě žádnou takovou úvahu neprovedl 
a otázkou, zda je přípravek RESELIGO terapeuticky zaměnitelný s přípravky s obsahem 
dienogestu, natož zda pacientky užívající tyto přípravky na něj mohou reálně přejít, se vůbec 
nezabýval. Objektivní překážky tohoto přechodu – byl-li by přechod vůbec možný – vyvolané 
epidemií COVID-19, na něž poukazuje i ministr zdravotnictví, označil Ústav za spekulaci, 
aby se jimi, dle názoru odvolatele, nemusel zabývat. 
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Odvolatel v duchu uvedeného usuzuje, že Ústav pacientkám užívajícím přípravky s obsahem 
dienogestu nejenže nezajistil plně hrazenou léčbu, ale naopak je nutí hradit ještě vyšší 
doplatky, aniž by existovala v zásadě zaměnitelná farmakoterapie, na níž by mohly přejít. 
V této skutečnosti spatřuje odvolatel zjevné porušení veřejného zájmu na zajištění dostupnosti 
hrazených zdravotních služeb, a tedy i zákona. 
 
K pátému upřesňujícímu okruhu odvolacích námitek uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolatel zde v zásadě pouze dále rozvíjí své polemiky s argumentací Ústavu, jež uváděl již 
v rámci čtvrtého upřesňujícího okruhu odvolacích námitek. Odvolací orgán je toho názoru, 
že důvody, pro něž odvolací orgán shledal námitky odvolatele z čtvrtého upřesňujícího okruhu 
odvolacích námitek nedůvodnými, platí i zde. V podrobnostech zde tedy odvolací orgán 
odkazuje na vypořádání námitky č. 4. 
 
S ohledem na výše uvedené má odvolací orgán námitky odvolatele z pátého upřesňujícího 
okruhu odvolacích námitek za nedůvodné. 
 

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

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

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
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