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Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 6. září 2022 

Č. j.: MZDR  6602/2021-2/OLZP 
Zn.: L19/2021 

K sp. zn.: SUKLS5338/2021 

*MZDRX01H97NB* 
MZDRX01H97NB 

R O Z H O D N U T Í 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Novartis s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 64575977 
 
 Ipsen Pharma S.A.S., 
se sídlem 65, quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt, Francouzská republika, 
ev. č.: 308197185 
zastoupena: Ing. Lenka Fehérová, Ipsen Pharma s.r.o., Olbrachtova 2006, 140 00 Praha 4, 
IČO: 07099321 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Ipsen Pharma S.A.S., se sídlem 65, quai Georges 
Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt, Francouzská republika, ev. č.: 308197185, zastoupeného 
Ing. Lenkou Fehérovou, Ipsen Pharma s.r.o., Olbrachtova 2006, 140 00 Praha 4, 
IČO: 07099321 (dále jen „odvolatel“) 

 

proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 11. 1. 2021, 
č. j. sukl6955/2021, sp. zn. SUKLS5338/2021 (dále jen „napadené usnesení“), vydanému 
v řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 47/2 - antagonisté 
růstového hormonu, dlouhodobě působící, parenterální, tj.: 
 

Kód 
Ústavu: 

Název léčivého přípravku: Doplněk názvu: 

0202988 SANDOSTATIN LAR 
 

20MG INJ PSU LQF 1+1X2ML 
ISP+SET 
 

0202989 SANDOSTATIN LAR 
 

30MG INJ PSU LQF 1+1X2ML 
ISP+SET 
 

0013804 SOMATULINE AUTOGEL 
 

120MG INJ SOL ISP 1X0,5ML+STŘ 
 

0162057 SOMATULINE AUTOGEL 
 

60MG INJ SOL ISP 1X0,5ML+STŘ 
 

(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené usnesení  
se potvrzuje.  
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
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Dne 7. 1. 2021 obdržel Ústav žádost o zahájení zkrácené revize systému úhrad léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční 
skupiny č. 47/2 – antagonisté růstového hormonu, dlouhodobě působící, podanou účastníkem 
řízení, zdravotní pojišťovnou Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem 
Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále též „žadatel“ či „VZP“). Tím bylo 
zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. SUKLS5338/2021 (dále jen „předmětné správní 
řízení“). 
 
Ústav vydal v předmětném správním řízení, vedeném dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v rozhodném 
znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), 
dne 11. 1. 2021 napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„Ústav v souladu s ustanovením § 39p odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění prodlužuje ve správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými 
do referenční skupiny č. 47/2 – antagonisté růstového hormonu, dlouhodobě působící, 
parenterální, tj: (…) 
 
vedeném Ústavem podle ustanovení § 39p odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
pod sp. zn. SUKLS5338/2021 lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů stanovenou 
dle ustanovení § 39p odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to pro všechny 
účastníky řízení, tj.: (…) 
 
Tato lhůta se prodlužuje do 18. 1. 2021.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 15. 1. 2021 proti napadenému usnesení elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
usnesení v celém rozsahu a domáhá se jeho zrušení a navrácení věci Ústavu k novému 
projednání. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků 
SOMATULINE AUTOGEL, 120MG INJ SOL ISP 1X0,5ML+STŘ, kód Ústavu: 0013804, 
a SOMATULINE AUTOGEL, 60MG INJ SOL ISP 1X0,5ML+STŘ, kód Ústavu: 0162057. 

 
 

Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
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III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému usnesení odvolacími námitkami, s nimiž se odvolací orgán 
vypořádává následovně. 
 
1) Odvolatel namítá očividnou nesmyslnost prodloužení lhůty pro navrhování důkazů 
a činění jiných návrhů (jinde též „předmětná lhůta“) napadeným usnesením. 
 
Odvolatel přibližuje, že předmětné správní řízení bylo zahájeno doručením žádosti VZP dne 
7. 1. 2021. Podle § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou účastníci řízení oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Předmětná 
lhůta tak měla skončit 17. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli, bylo 
posledním dnem lhůty v souladu s § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu pondělí 18. 1. 2021. 
 
Dne 11. 1. 2021 vydal Ústav napadené usnesení, v němž stanovil, že předmětná lhůta měla 
skončit dne 17. 1. 2021, a tuto lhůtu Ústav „prodloužil“ do 18. 1. 2021. Jak je však popsáno 
výše, konec předmětné lhůty připadl na 18. 1. 2021, nikoli na 17. 1. 2021. Z uvedeného je tedy 
patrné, že Ústav předmětnou lhůtu reálně vůbec neprodloužil. Napadené usnesení je tak zcela 
nadbytečné, resp. nemá vůbec žádné praktické účinky, jelikož „prodlužuje“ lhůtu pro 
navrhování důkazů a činění jiných návrhů na poslední den této lhůty. 
 
Prakticky žádné prodloužení předmětné lhůty pokládá odvolatel za nedostatečné – lhůta měla 
být prodloužena do 19. 1. 2021. Navíc, samo prodloužení o pouhý jeden den je pohledem 
odvolatele taktéž nedostatečné a nezákonné, což odvolatel odůvodňuje dále. 
 
2) Odvolatel namítá nedostatečnou délku předmětné lhůty. 
 
Odvolatel je toho názoru, že lhůta poskytnutá účastníkům k navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů je zcela nedostačující. Odvolatel upozorňuje, že přiměřenost jakékoli lhůty je vždy třeba 
posuzovat s ohledem na okolnosti konkrétního případu. 
 
Odvolatel poznamenává, že v souladu s § 4 odst. 4 správního řádu má Ústav jakožto správní 
orgán povinnost umožnit všem účastníkům uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, tedy 
mj. i právo učinit všechny podstatné návrhy. Při prodloužení lhůty tak musí Ústav dbát toho, 
aby účastníci opravdu měli reálnou možnost posoudit, jaké rozhodné skutečnosti budou 
v řízení tvrdit, jakými důkazy je budou prokazovat a případně měli časový prostor důkazy 
Ústavu předložit. 
 
Podle odvolatele se Ústav v rámci napadeného usnesení vůbec nezabýval individuálními 
okolnostmi projednávaného případu. Předmětné řízení bylo zahájeno na základě žádosti VZP 
s odkazem na § 39p odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., přičemž předpokládaná úspora 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění činí více než 30 000 000 Kč ročně, což je 
podmínkou pro zahájení zkrácené revize. Není-li tato podmínka splněna, Ústav žádost 
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zamítne. Z toho důvodu odvolatel v případě, že s vedením řízení nesouhlasí, musí opatřit 
veškeré podklady potřebné k výpočtu tvrzené úspory a ověřit, zda výše uvedená podmínka 
byla splněna. To mimo jiné znamená opatřit si podklady týkající se stávající úhrady přípravků, 
podklady nezbytné pro výpočet nové navrhované úhrady posuzovaných přípravků a též údaje 
o spotřebě léčivých přípravků posuzované skupiny, míní odvolatel. 
 
Teprve poté je dle odvolatelova názoru možné posoudit splnění podmínky pro samotné vedení 
předmětného správního řízení. V předmětném správním řízení navíc hrozí výrazný pokles 
úhrady posuzovaných léčivých přípravků, což by pro účastníky řízení mělo velmi významné 
ekonomické následky. V řízení, v němž hrozí velké změny v cenách či úhradách léčivých 
přípravků, se dá očekávat větší zapojení účastníků řízení a také kladení velkého důrazu 
na pečlivost při obstarávání všech potřebných důkazů a podkladů pro rozhodnutí, uvažuje 
odvolatel. Desetidenní lhůtu, do níž připadají rovnou dva celé víkendy, pokládá odvolatel 
z těchto důvodů za zcela nedostatečnou. 
 
Odvolatel připomíná, že držitelé rozhodnutí o registraci pravidelně namítají, že Ústav 
přistupuje ke stanovování lhůt čistě formalisticky a při stanovování jejich délek zásadně nijak 
nezohledňuje individuální okolnosti případu. 
 
Zohledňování individuálních okolností případu podle odvolatele nicméně vyžaduje judikatura. 
Z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 709/09 odvolatel cituje: 
 
„Ústavní soud považuje za samozřejmé a určující pro nalézání práva, že vždy je nezbytné 
vycházet z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které jsou založeny 
na zjištěných skutkových okolnostech. Mnohé případy a jejich specifické okolnosti mohou být – 
jako v dané věci – značně komplikované a netypické; to však nevyvazuje obecné soudy 
z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité.“ 
 
Obdobný závěr lze dle odvolatele uplatnit i pro řízení před správními orgány. 
 
Povinnost Ústavu zohledňovat individuální okolnosti případu vyplývá podle odvolatele 
především z § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení 
bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, 
aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly“. 
 
Ve spojení s § 68 odst. 3 správního řádu, podle něhož „V odůvodnění se uvedou důvody 
výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán 
řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní 
orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům 
rozhodnutí“, to podle odvolatele znamená, že je Ústav povinen v každém konkrétním případě 
odůvodnit, zda nejsou dány zvláštní okolnosti (např. právě hrozící razantní pokles úhrady 
posuzovaných léčivých přípravků) pro stanovení delší lhůty. 
 



 

 

Str. 6 z 10 

 

Počínání Ústavu, kterým Ústav omezí účastníky řízení na uplatnění jejich práv v plném 
rozsahu, krom toho očima odvolatele povede k porušení zásady materiální pravdy. Odvolatel 
poukazuje na § 3 správního řádu, podle něhož „nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje 
správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, 
a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2“. 
 
Odvolatel dále podotýká, že § 3 správního řádu stanovuje správním orgánům povinnost 
zjištění všech okolností důležitých pro rozhodnutí bez ohledu na to, v jaké fázi řízení byly 
zjištěny, vedoucích k objektivnímu posouzení daného případu v souladu se zásadou 
materiální pravdy. Dle odvolatele má Ústav ve správním řízení povinnost postupovat v souladu 
se zákonem a zjistit skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, tedy je povinen zjistit 
všechny skutečnosti rozhodné pro vydání zákonného rozhodnutí, které bude nejen formálně, 
nýbrž i materiálně správné. 
 
Odvolatel poznamenává, že k obdobným závěrům týkajícím se zákonné povinnosti správních 
orgánů počínat si při svém rozhodování v souladu se zásadou materiální pravdy dle § 3 
správního řádu dospěl též Nejvyšší správní soud, a to např. v rozhodnutí ze dne 4. 7. 2012, 
sp. zn. 6 Ads 61/2012, z něhož odvolatel cituje: 
 
„Za zjištění skutkového stavu věci je, v souladu se zásadou materiální pravdy, primárně 
odpovědný správní orgán vedoucí řízení o invalidním důchodu (srov. § 3 správního řádu) 
a tento správní orgán je také primárně povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí 
(srov. § 50 odst. 2 správního řádu).“ 
 
V podobném duchu odvolatel cituje z rozhodnutí téhož soudu ze dne 30. 12. 2012, 
sp. zn. 4 Ads 44/2010: 
 
„Rozhodnutí správních orgánů obou stupňů vykazují zásadní nedostatky při poměřování 
zásadou materiální pravdy jako jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů, 
zakotvenou zejména v ustanovení § 3 správního řádu, podle něhož nevyplývá-li ze zákona 
něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v § 2. Naplnění zásady materiální pravdy vyžaduje, aby skutková stránka věci byla zjištěna 
dostatečně ve vztahu k řádnému posouzení a uplatnění zejména zásad legality (zákonnosti), 
přiměřenosti a předvídatelnosti rozhodnutí správních orgánů. Pouze v takovém případě je 
možno považovat skutkový stav za dostatečně zjištěný (Skulová, J. In: Skulová, J. a kol. 
Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 71).“ 
 
Podle odvolatele tedy ze zákona a konstantní judikatury jednoznačně vyplývá, že správní 
orgán musí zjišťovat všechny důležité skutečnosti, kterých je zapotřebí k vydání zákonného 
a správného rozhodnutí. Postup, kterým Ústav omezí právo účastníků řízení dodat potřebné 
podklady pro vydání rozhodnutí, shledává odvolatel v rozporu s touto povinností. 
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Odvolatel shrnuje, že zohlednění individuálních okolností při určování délky lhůty je základní 
povinností Ústavu, kdy beze změny praxe v této otázce nebude možné docílit správných 
a zákonných rozhodnutí. Dle odvolatelova soudu Ústav napadeným usnesením v podstatě 
znemožnil účastníkům předmětného správního řízení uplatňovat jejich právo činit důkazní 
a jiné návrhy, jelikož v předmětné lhůtě, „prodloužené“ napadeným usnesením, 
tak plnohodnotně učinit nelze. 
 
Odvolací orgán uvádí k námitkám odvolatele následující. 
 
Pro vyloučení pochybností odvolací orgán úvodem poznamenává, že předmětem tohoto 
odvolacího řízení a rozhodnutí ministerstva je toliko přezkum správnosti a zákonnosti 
procesního usnesení Ústavu z počátku předmětného správního řízení, o prodloužení lhůty pro 
navrhování důkazů a činění jiných návrhů. Odvoláním proti jiným usnesením Ústavu vydaným 
v rámci předmětného správního řízení, jakož ani odvoláním proti rozhodnutí Ústavu ve věci 
samé se zde odvolací orgán nevěnuje. 
 
Odvolací orgán po prostudování spisové dokumentace zjistil, že předmětné správní řízení bylo 
zahájeno dne 7. 1. 2021 podáním žádosti účastníka řízení VZP.  
 
Dle § 39p odst. 5, věty druhé zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Účastníci řízení jsou oprávněni 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tuto 
lhůtu může Ústav usnesením prodloužit“.  
 
Deset kalendářních dnů ode dne podání žádosti, tj. ode dne 7. 1. 2021, uplynulo v neděli 
17. 1. 2021. 
 
Podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu platí, že „připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli 
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu 
určenou podle hodin“. 
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud by Ústav lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů 
usnesením neprodloužil, předmětná lhůta by uplynula v pondělí 18. 1. 2021. Tento den byl 
nejbližším příštím pracovním dnem po neděli 17. 1. 2021, na niž jinak konec lhůty připadl. 
 
Podstatou napadeného usnesení bylo prodloužení lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů z desíti kalendářních dnů na jedenáct tak, že byl konec lhůty formálně posunut ze dne 
17. 1. 2021 na 18. 1. 2021. 
 
Z uvedeného je zřejmé, že v souladu s § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu by konec 
předmětné lhůty připadl na pondělí 18. 1. 2021, ať již by Ústav vydal napadené usnesení, 
či nikoli. Napadené usnesení lze tedy shledat formálním správním aktem, bez skutečných 
materiálních dopadů. Lze přisvědčit odvolatelovu tvrzení, že napadené usnesení lhůtu fakticky 
vzato neprodloužilo. Na druhou stranu však nelze ztrácet ze zřetele ani skutečnost, že § 39p 
odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. Ústavu v žádném případě neukládá povinnost lhůtu 
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pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů prodlužovat. Třebaže tak bylo napadené 
usnesení s ohledem na výše uvedené co do skutečných dopadů nadbytečné, pohledem 
odvolacího orgánu se bez dalšího nedá hovořit o jeho protiprávnosti či věcné nesprávnosti. 
 
Ustanovení § 39p odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, že ve zkrácené revizi vydá Ústav 
rozhodnutí do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. S ohledem na kratší délku 
správního řízení je v rámci zkrácené revize zákonem stanovena i kratší lhůta pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů (ve srovnání s patnáctidenní lhůtou zakotvenou v § 39g odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb.). Ústav v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí (jak je patrné 
namátkou třeba ze správních řízení sp. zn. SUKLS211205/2014, SUKLS34405/2016 
či SUKLS27614/2017) ve zkrácených revizích zahájených na žádost konzistentně prodlužuje 
tuto lhůtu tak, aby trvala po dobu deseti dnů ode dne vydání vyrozumění o zahájení správního 
řízení. Nejinak tomu bylo i v případě předmětného správního řízení. Odvolací orgán v této 
souvislosti upozorňuje, že bez náležitého důvodu by nadměrné prodlužování lhůty pro 
navrhování důkazů a činění jiných návrhů v rámci zkrácené revize, s ohledem na relativně 
krátkou lhůtu pro vydání meritorního rozhodnutí v řízení, nebylo vhodné. 
 
Odvolacímu orgánu je z jeho vlastní činnosti dlouhodobě známo, že zákonem stanovená lhůta 
v délce deseti dnů pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů nečiní v praxi obecně vzato 
problémy – účastníci řízení jsou schopni lhůtu dodržovat a předkládat v rámci ní podklady. 
Pakliže měl odvolatel důvod se domnívat, že ve stanovené lhůtě nebude schopen potřebné 
podklady shromáždit, mohl Ústav o prodloužení lhůty ve smyslu § 39p odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. sám požádat, a to s dostatečným časovým předstihem, tak aby byl Ústavu 
poskytnut dostatek prostoru na posouzení takové žádosti a eventuální rozhodnutí 
o prodloužení lhůty (srov. např. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. aktualizované 
a rozšířené vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 444). Ani v takovém případě by však 
Ústav nebyl striktně povinen této žádosti o prodloužení vyhovět a odvolatel by neměl 
na prodloužení lhůty právní nárok. Přesto, vzhledem k odvolatelově zkušenosti se správními 
řízeními před Ústavem, odvolateli nic nebránilo vyhodnotit dostatečně dopředu časovou 
náročnost zpracování podkladů a s dostatečným předstihem před uplynutím desetidenní lhůty 
Ústav požádat o její prodloužení. 
 
Odvolací orgán pokládá přinejmenším za zavádějící úvahu odvolatele, že by měl Ústav vždy 
odůvodnit, zda v konkrétním projednávaném případě nepanují mimořádné okolnosti 
odůvodňující prodloužení zákonem stanovené a Ústavem konzistentně poskytované lhůty. 
V tomto ohledu je odvolací orgán naopak toho názoru, že pakliže odvolatel tvrdí, že jsou 
v konkrétním případě dány zvláštní okolnosti případu, které odůvodňují postup odchylný 
od ustálené rozhodovací praxe Ústavu, nelze v takovém případě opomíjet důkazní břemeno 
odvolatele, které odvolatel nese ve vztahu k prokázání svých vlastních tvrzení (srov. např. § 52 
správního řádu). Je nasnadě, že záleží především na odvolateli, zda projeví svůj zájem na tom, 
aby mu Ústav poskytl lhůtu delší, než je v podobných situacích obvyklé. Po Ústavu nelze 
spravedlivě požadovat, aby odhadoval, zda budou mít účastníci zájem navrhovat neobvyklé 
množství důkazů, a ani se na Ústavu nelze domáhat, aby podrobně zkoumal, zda v konkrétním 
případě náhodou nenastala nějaká okolnost, která by ve prospěch účastníka řízení 
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odůvodňovala užití postupu odlišného od ustálené rozhodovací praxe. Úkolem Ústavu není 
nahrazovat aktivitu odvolatele, jakkoli je Ústav ve světle § 50 odst. 3 správního řádu povinen 
i bez návrhu zjišťovat veškeré rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch 
odvolatele.  
 
Pokud se tedy odvolatel domníval, že okolnosti nyní projednávaného případu jsou v nějakém 
ohledu natolik specifické ve srovnání s ostatními řízeními obdobného typu (přičemž pro tato 
řízení jinak samotný zákon stanoví desetidenní lhůtu pro navrhování důkazů a činění jiných 
návrhů), že je zde nezbytné zákonem stanovenou lhůtu prodloužit, pak měl odvolatel Ústav 
s konkrétními skutečnostmi odůvodňujícími mimořádné prodloužení lhůty zavčasu seznámit. 
 
Odvolací orgán pro úplnost připomíná, že žádný z účastníků řízení o prodloužení předmětné 
lhůty nežádal (a ani třeba žádným způsobem nevyrozuměl Ústav s dostatečným předstihem 
o tom, že by takové prodloužení lhůty vzhledem ke specifickým okolnostem případu bylo 
vhodné). Za takové situace není očima odvolacího orgánu namístě brojit proti tomu, že Ústav 
svým (toliko formálním) napadeným usnesením neprodloužil předmětnou lhůtu dostatečně 
(ostatně Ústav nemusel fakticky napadené usnesení vůbec vydat – v takovém případě by zde 
ani nebylo proti čemu brojit). 
 
Odvolací orgán tedy shrnuje, že pokud měl odvolatel jakýkoli důvod předpokládat, že lhůta pro 
navrhování důkazů a činění jiných návrhů není v konkrétním případě dostatečná, nic mu 
nebránilo před uplynutím lhůty využít svého práva požádat o její prodloužení a v žádosti uvést, 
z jakých důvodů vnímá její délku jako nepostačující. 
 
Odvolacímu orgánu se prostor pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů v téže lhůtě, 
jakou Ústav za tímto účelem standardně a dlouhodobě poskytuje všem subjektům v obdobném 
postavení, jeví dostatečným. Odvolací orgán neshledává v postupu Ústavu rozpor 
s odvolatelem odkazovanými zásadami správního řízení, neboť účastníci předmětného 
správního řízení měli k dispozici téže prostředky a možnosti, jaké mívají i všichni ostatní 
účastníci řízení před Ústavem v obdobných případech a o kterých má odvolací orgán za to, 
že běžně spolupráci a součinnost účastníků s Ústavem v dostatečné míře umožňují. 
 
Námitky odvolatele shledává odvolací orgán nedůvodnými. 
 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
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P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 

Mgr. Zdenka Pešková 
zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 
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