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R O Z H O D N U T Í 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení 
s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, jehož účastníky jsou: 
 
▪ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 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: Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s. 
se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO: 638 30 515 
 
▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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▪ Ipsen Pharma S.A.S., 
se sídlem 65 quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt, Francouzská republika, 
ev. č.: 308197185, 
zastoupena: Lenka Fehérová, Ipsen Pharma s.r.o., sídlem Olbrachtova 2006, 140 00 Praha 4 
 
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 
Lenkou Fehérovou, Ipsen Pharma s.r.o., sídlem Olbrachtova 2006, 140 00 Praha 4 (dále také 
„odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 12. 3. 2021, 
č. j. sukl72545/2021, sp. zn. SUKLS306733/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o stanovení výše a podmínek dočasné úhrady ze zdravotního pojištění 
léčivých přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
0219026 CABOMETYX 20MG TBL FLM 30 
0219028 CABOMETYX 40MG TBL FLM 30 
0219030 CABOMETYX 60MG TBL FLM 30 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 
 
podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší 
a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání .   
 

 
O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
 
Dne 3. 12. 2020 obdržel Ústav žádost o stanovení výše a podmínek první dočasné úhrady 
předmětných léčivých přípravků podanou odvolatelem. 
 
Ústav vydal ve 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 12. 3. 2021 
napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl takto: 
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„na základě ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu zamítá žádost účastníka řízení: 
 
Ipsen Pharma S.A.S., 
308197185 
65 quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt  
Francouzská republika 

Zastoupena:  
Lenka Fehérová  
Ipsen Pharma s.r.o.  
Olbrachtova 2006, 140 00 Praha 4 
(dále jen „žadatel“) 

 
ze dne 3. 12. 2020 o stanovení výše a podmínek dočasné úhrady léčivých přípravků:  
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0219026 CABOMETYX  20MG TBL FLM 30 
0219028 CABOMETYX  40MG TBL FLM 30 
0219030 CABOMETYX  60MG TBL FLM 30 

(dále jen „CABOMETYX“) 
 
v indikaci léčby druhé linie metastatického karcinomu ledviny po imunoterapii.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 30. 3. 2021 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu a domáhá se jeho zrušení a navrácení Ústavu k novému 
projednání. Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel spatřuje nesprávnost a nezákonnost v posouzení statistické významnosti 
terapie cabozantinibem pro celkové přežití. 
 
Napadené rozhodnutí je dle odvolatele nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje žádné 
relevantní hodnocení odvolatelem předložených důkazů ze dne 5. 3. 2021 a Ústav se ani 
nevypořádal s argumentací odvolatele, která udělení statusu vysoce inovativního léčivého 
přípravku (dále jen „VILP“) předmětným léčivým přípravkům odůvodňuje. 
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Odvolatel se v průběhu řízení podrobně zabýval problematikou přínosu terapie pro celkové 
přežití (dále také „overall survival“ nebo „OS“) i její statistickou a klinickou významností 
několikrát, naposled v podání ze dne 5. 3. 2021, kdy došlo k doplnění o nové poznatky 
ze studie CABOREAL (Albiges et al., 2021), a dvě odborné studie o vztahu mezi parametry 
OS a přežití bez progrese (progression free survival, dále také „PFS“) v terapii metastatického 
renálního karcinomu (metastatic renal cell carcinoma, dále také „mRCC"). Přesto se Ústav 
předloženými argumenty vůbec nezabýval a v napadeném rozhodnutí pouze potvrdil 
stanovisko prezentované v hodnotící zprávě ze dne 22. 2. 2021. 
 
Ústavu byla odvolatelem dne 5. 3. 2021 předložena studie, která popisuje vliv terapie 
cabozantinibem po předléčení nivolumabem. Jedná se o recentně publikovaný follow-up 
ze studie CABOREAL z ledna 2021 autorů Albiges et al., 2021. Do této studie bylo k datu 
vyhodnocení zařazeno celkem 410 pacientů, z nichž téměř všichni byli léčeni v 2. a vyšší linii 
(tj. >1 prior lines of therapy). Zároveň zde byli i pacienti předléčení specificky nivolumabem. 
O klinické významnosti terapie kabozantinibem v 2. linii po předléčení právě jednou linií 
imunoterapie, přitom dle odvolatele není sporu a jasno má v tomto ohledu i Ústav, což 
odvolatel v podaném odvolání dokládá citací Ústavu ze strany 15 až 16 napadeného 
rozhodnutí. Z výsledků uvedené studie je zřejmé, že pacienti po selhání 1-2, 3, ≥4 linií léčby 
mají obdobné OS, kdy medián OS je roven 15,0 měsíců (1-2), 13,8 měsíců (3) a 14,6 měsíců 
(≥4 linie). Zároveň tato studie potvrzuje, že pacienti předléčení právě nivolumabem, mají delší 
medián OS než pacienti, kteří předléčení nebyli: 15,4 vs. 13,8 měsíců.  
 
Odvolatel proto namítá, že se Ústav zhodnocením těchto nových poznatků nezabýval 
a podklad, tj. studii autorů Albiges et al., 2021, nezařadil do podkladů pro rozhodnutí. Tím 
došlo k porušení zásady materiální pravdy stanovené v § 3 správního řádu, která stanoví, 
že správní orgán je povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž není důvodná 
pochybnost, a v důsledku tak trpí napadené rozhodnutí vadou nezákonnosti.  
 
Odvolatel zdůrazňuje, že zákon č. 48/1997 Sb. ani vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, v rozhodném znění 
(dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), nevyžadují, aby přínos terapie v případě žádosti 
o stanovení dočasné úhrady VILP byl statisticky významný. 
 
Odvolatel k nevyžadování statistické významnosti přínosů posuzované terapie pro označení 
léčivého přípravku jako VILP platnými právními předpisy argumentuje, že je k tomu 
samozřejmě racionální důvod, neboť se jedná většinou o nové terapie, jejichž statistické 
vyhodnocení může být z různých příčin, spočívajících například i v aplikaci zásad správné 
klinické praxe, nemožné. Podle článku 4.12.1 pokynu ICH E6 (R2), který je v Evropské unii 
harmonizován jako pokyn Evropské lékové agentury – EMA/CHMP/ICH/135/1995 je zadavatel 
povinen ukončit studii v případě, že hlavní zkoušející se rozhodne pro předčasné ukončení 
studie. Tak tomu bylo i v případě studie CABOSUN, kdy po potvrzení superiority cabozantinibu 
nad sutinibem v dosažení primárního endpoint, tedy PFS, došel hlavní zkoušející k závěru, 
že další pokračování studie by nebylo eticky přípustné s ohledem na subjekty klinického 
hodnocení zařazené do kontrolní skupiny. Z důvodu prokázané superiority cabozantinibu není 
možné v této fázi hodnocení předložit statisticky významné údaje o prodloužení OS, a bude 
zřejmě nutno posečkat na provedení metaanalytických hodnocení observačních studií opírající 
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se o real world evidence data z klinické praxe. Informace o nutnosti předčasného ukončení 
studie CABOSUN z etických důvodů byla Ústavu sdělena opakovaně. 
 
Odvolatel uvádí, že aby bylo možno pro hodnocení parametru OS vyjít z dat získaných v rámci 
studie CABOSUN, byly Ústavu předloženy studie autorů Bria et al., 2015 a Négrier et al., 2014. 
Tyto studie jednoznačně prokazují, že v případě terapie mRCC pomocí tyrosinkinázových 
inhibitorů může parametr poměru rizik PFS sloužit jako, v terminologii Ústavu, „proxy“ parametr 
pro hodnocení poměru rizika OS. Prokazují tedy, že prodloužení střední hodnoty parametru 
PFS vede v terapii mRCC k prodloužení střední hodnoty parametru OS. 
 
Odvolatel v této souvislosti zdůrazňuje, že data pro charakterizaci vlivu terapeutické intervence 
na OS v klinických studiích jsou dostupná přirozeně teprve v pozdějších obdobích, než je tomu 
u dat o PFS. Na základě kombinace poznatků o vlivu cabozantinibu na PFS v terapii mRCC 
ze studie CABOSUN a informace o vztahu mezi PFS a OS, jak jsou popsány ve studiích Bria 
et al. a Négrier et al., lze s vysokou mírou pravděpodobnosti dojít k závěru, že pokud by studie 
CABOSUN nebyla předčasně ukončena pro dosažení superiority v dosahování primárních 
endpoints, předmětné přípravky by nepochybně prokázaly statisticky významný přínos nejen 
v ukazateli PFS, ale rovněž v ukazateli OS. Provedení takové studie však není z etických 
důvodů možné. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav nesprávně posoudil význam léčby cabozantinibem pro OS 
pacientů a měl využít primárního endpointu, tedy hodnoty PFS ze studie CABOSUN, jakožto 
„proxy“ parametru pro posouzení OS v terapii cabozantinibem a přiznat na jeho základě první 
dočasnou úhradu předmětným přípravkům jakožto VILP v souladu s § 40 odst. 2 písm. c) bodu 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ve spojení s § 27 odst. 2 písm. a) téže vyhlášky. Dle odvolatele 
byla Ústavu předložena přesvědčivá evidence, prokazující jednak účinnost léčby 
cabozantinibem v druhém sledu po předléčení nivolumabem a zároveň doložena existence 
vysoké korelace mezi prodloužením PFS a OS u látek ze skupiny ihibitorů tyrozinkináz (TKI) 
v terapii mRCC. 
 
Dle odvolatele se Ústav výše uvedenými argumenty v napadeném rozhodnutí vůbec 
nezabýval a nevyvrátil je. Napadené rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje 
žádné relevantní hodnocení odvolatelem předložených důkazů, přičemž se Ústav nevypořádal 
s argumentací odvolatele, která udělení statusu VILP odůvodňuje.  
 
Odvolatel má zato, že institut VILP má sloužit právě pro vstup nových moderních terapií 
do systému veřejného zdravotního pojištění. V situaci, kdy není z etických důvodů a účinnosti 
testovaného léčivého přípravku možné dokončit studii, je dle názoru odvolatele nepřiznání 
statusu VILP též v rozporu s veřejným zájmem, který je na základě § 39b odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. tak často správními orgány ve správních řízeních akcentován. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Odvolatel v podané žádosti o stanovení výše a podmínek dočasné úhrady předmětných 
přípravků s obsahem léčivé látky kabozantinib (dále jen „žádost“) požadoval, aby předmětným 
přípravkům byla stanovena první dočasná úhrada pro populaci pacientů léčených ve druhé 
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linii pokročilého či metastatického renálního karcinomu (mRCC), kteří selhali na terapii 
inhibitorem kontrolního bodu (žádost byla do spisové dokumentace založena dne 3. 12. 2020 
pod č. j. sukl306733/2020). Odvolatel tak v žádosti požadoval stanovení první dočasné úhrady 
předmětným přípravkům jakožto VILP, a to na základě § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Navrhované indikační omezení první dočasné úhrady odvolatel uvedl na straně 4 žádosti 
a také na straně 12 přílohy k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předkládané Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
(dále jen „příloha žádosti“) v následujícím znění: „Kabozantinib je hrazen: ve druhé linii terapie 
pokročilého světlebuněčného karcinomu ledvin (RCC) u dospělých pacientů ve stavu 
výkonnosti 0 - 1 dle ECOG, kteří už absolvovali terapii inhibitorem kontrolního bodu  
(anti PD-1/PD-L1) a kteří nevykazují přítomnost symptomatických mozkových metastáz anebo 
jsou jejich mozkové metastázy adekvátně léčené (stabilní a asymptomatické). Léčba hrazena 
do progrese onemocnění podle platných doporučení RECIST.“ (příloha žádosti byla 
do spisové dokumentace založena dne 3. 12. 2020 pod č. j. sukl306733/2020).  
 
Pro úplnost v otázce indikačního omezení odvolací orgán dodává, že odvolatel žádal 
o stanovení výše a podmínek první dočasné úhrady předmětných přípravků v terapeutické 
indikaci neuvedené v souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“), tzv. off-label 
indikace, na základě § 39b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., jak ostatně uvedl odvolatel ve své 
žádosti či jak konstatoval Ústav na straně 9 napadeného rozhodnutí. SPC byl do předmětné 
spisové dokumentace založen pod č. j. sukl51415/2021. Odvolací orgán souhlasí 
s hodnocením Ústavu, že se v daném případě jedná o stanovení úhrady v off-label indikaci 
předmětných přípravků, přičemž je vhodné dodat, že v době podání žádosti již byly předmětné 
přípravky hrazeny v režimu trvalé úhrady pro populaci pacientů odpovídající registrovaným 
terapeutickým indikacím dle SPC  
 
Odborná kritéria pro možnost označení léčivého přípravku jako VILP jsou pak na základě 
zmocňovacího § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. upravena zejména § 40 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. 
 
Odvolatel svoji žádost ve věci označení předmětných přípravků jako VILP v předmětné indikaci 
opřel o § 40 odst. 2 písm. c) bodu 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., podle nějž platí, že „Za vysoce 
inovativní lze označit přípravek, jestliže dostupné údaje odůvodňují dostatečně průkazně 
přínos přípravku pro léčbu vysoce závažného onemocnění, u něhož dosud není znám dostatek 
údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, pokud nemá 
alternativu trvale hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ a současně i o § 40 
odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky, podle něhož „Za vysoce inovativní lze označit přípravek, 
jestliže dostupné údaje odůvodňují dostatečně průkazně přínos přípravku pro léčbu vysoce 
závažného onemocnění, u něhož dosud není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo 
výsledcích léčby při použití v klinické praxi, pokud jej lze použít k terapii onemocnění, které 
dosud nebylo možné dostatečně úspěšně léčit dosavadní terapií, a dosavadní údaje vedou 
k závěru, že se jedná o přípravek s klinicky vyšší účinností určenou podle § 27 odst. 2 
obdobně,“ (viz strana 11 přílohy žádosti).  
 



 

 

Str. 7 z 17 

 

Dle odvolatele na základě § 40 odst. 2 písm. c) bodu 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. lze označit 
předmětné přípravky jako VILP, neboť v požadované cílové skupině pacientů, tj. léčba mRCC 
v 2. linii po předchozí léčbě inhibitorem kontrolního bodu, nemá alternativu trvale hrazenou 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění (viz strana 11 přílohy žádosti).  
 
Ústavem však při posouzení žádosti byla identifikována trvale hrazená terapie léčivými 
přípravky s obsahem sunitinibu, ke které Ústav na straně 4 hodnotící zprávy a 10 napadeného 
rozhodnutí uvedl, že „ve 2. linii léčby obecně (bez specifikace léčivých látek použitých 
v předchozí terapii) jsou v současné době hrazeny léčivé přípravky s obsahem sunitinibu 
(LP SUTENT: „… nebo s metastatickým karcinomem ledviny… b) ve 2. linii léčby“, jejichž 
registrovaná indikace je formulována dostatečně široce, aby zahrnovala použití po předléčení 
libovolnou terapií 1. linie.“. Dle Ústavu tudíž nebyla splněna podmínka § 40 odst. 2 písm. c) 
bod 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., tedy že předmětné přípravky nemají alternativu trvale 
hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proti této skutečnosti odvolatel 
v průběhu předmětného správního řízení nebrojil, přičemž tak nečiní ani v podaném odvolání. 
S tímto hodnocením Ústavu, tedy že identifikoval jinou dosavadní terapii, tj. terapii léčivými 
přípravky s obsahem léčivé látky sunitinib, odvolací orgán souhlasí. 
 
Odvolatel v příloze žádosti (viz strana 11) také požadoval označení předmětných přípravků 
jako VILP na základě § 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., jelikož dle 
výsledků registrační studie METEOR (resp. studie Choueiri et al., 2016, založené do spisové 
dokumentace dne 3. 12. 2020 pod č. j. sukl306768/2020) terapie kabozantinibem snižuje 
v cílové skupině pacientů riziko úmrtí o 44 % oproti terapii léčivými přípravky s obsahem léčivé 
látky everolimus. Jelikož nebyla splněna podmínka § 40 odst. 2 písm. c) bod 1 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., Ústav se v dalším posouzení předmětných přípravků jako VILP zaměřil 
na okolnost, zda byly naplněny podmínky pro označení předmětných přípravků jako VILP dle 
§ 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.  
 
Podle § 40 odst. 2 písm. c) bod 2 vyhlášky č.  376/2011 Sb. platí, že „Za vysoce inovativní lze 
označit přípravek, jestliže dostupné údaje odůvodňují dostatečně průkazně přínos přípravku 
pro léčbu vysoce závažného onemocnění, u něhož dosud není znám dostatek údajů 
o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, pokud jej lze použít 
k terapii onemocnění, které dosud nebylo možné dostatečně úspěšně léčit dosavadní terapií, 
a dosavadní údaje vedou k závěru, že se jedná o přípravek s klinicky vyšší účinností určenou 
podle § 27 odst. 2 obdobně,“. Toto ustanovení tak popisuje vlastnost, kterou musí hodnocená 
terapie splňovat, aby ji bylo možno posoudit jako vysoce inovativní. Musí být dostatečně 
průkazně odůvodněna vyšší účinnost ve smyslu § 27 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., neboť 
pokud lze obecně novou léčbou dosáhnout vyššího přínosu v účinnosti, lze předpokládat, 
že onemocnění nebylo dosud dostatečně úspěšně léčeno. Z logického výkladu § 40 odst. 2 
písm. c) bod 2 vyhlášky č.  376/2011 Sb. tak vyplývá, že se Ústav při posuzování, zda lze 
léčivý přípravek označit jako VILP podle tohoto ustanovení zabývá otázkou, jestli existuje i jiná 
dosavadní terapie použitelná k léčbě daného onemocnění a zda oproti takové terapii 
posuzovaná intervence přináší vyšší přínos v účinnosti. Ústav přitom v rámci tohoto 
posuzování hodnotí, zda jsou případné popsané přínosy v účinnosti dostatečně spolehlivé, jak 
je právě požadováno v § 40 odst. 2 písm. c) bod 2 vyhlášky č.  376/2011 Sb.  
 



 

 

Str. 8 z 17 

 

Jak již bylo uvedeno výše, Ústav identifikoval jinou dosavadní terapii, a to terapii léčivými 
přípravky s obsahem sunitinibu, přičemž na straně 3 a 4 hodnotící zprávy či na straně 10 až 12 
napadeného rozhodnutí Ústav ozřejmil, z jakého důvodu v kontextu odvolatelem navržené  
off-label indikace předmětných přípravků za jinou dosavadní terapii nepovažuje terapii léčivými 
přípravky s obsahem léčivé látky everolimus, přičemž odvolatel proti této okolnosti v podaném 
odvolání nebrojí. Odvolací orgán v odůvodnění Ústavu neshledal vady. 
 
Ústav se tak zabýval otázkou, zda lze předmětné přípravky označit jako VILP podle 
§ 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. na základě Ústavem dohledané studie 
CABOSUN, resp. studie Choueiri et al., 2017 a jejího prodloužení studií Choueiri et al., 2018, 
hodnotící účinnost a bezpečnost kabozantinibu ve srovnání se sunitinibem (tj. dosavadní 
terapií) u pacientů se středním a nepříznivým rizikem (obě tyto studie byly do spisové 
dokumentace založeny dne 22. 2. 2021 pod č. j. sukl51415/2021). Ústav pak na základě 
§ 51 odst. 3 správního řádu zamítl žádost odvolatele stanovit předmětným přípravkům 
s obsahem léčivé látky kabozantinib první dočasnou úhradu jakožto VILP. V průběhu 
předmětného správního řízení Ústav došel k závěru, že zde nebylo dostatečně prokázáno, 
že předmětné přípravky podávané v rámci léčby druhé linie metastatického karcinomu ledviny 
po imunoterapii lze vyhodnotit jako VILP, a to oproti trvale hrazeným nepředmětným léčivým 
přípravkům s obsahem léčivé látky sunitinib (viz strana 16 napadeného rozhodnutí), a proto 
žádosti odvolatele nebylo možno vyhovět. 
 
K námitce odvolatele, že se Ústav zhodnocením poznatků studie Albiges et al., 2021 
nezabýval a odvolatelem předloženou studii Albiges et al., 2021 nezařadil do podkladů 
pro rozhodnutí, čímž došlo k porušení zásady ve smyslu § 3 správního řádu a napadené 
rozhodnutí tak trpí vadou nezákonnosti, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Studie „Real-world evidence of cabozantinib in patients with metastatic renal cell carcinoma: 
Results from the CABOREAL Early Access Program“ autorů Albiges et al., 2021 (dále jen 
„studie CABOREAL“) byla Ústavem založena do spisu dne 8. 3. 2021 pod č. j. sukl66055/2021 
spolu s vyjádřením odvolatele datovaným dne 5. 3. 2021, odvolací orgán má tedy 
za prokázané, studie CABOREAL je součástí předmětné spisové dokumentace. 
 
Studii CABOREAL pak Ústav zhodnotil v rámci vypořádání podání odvolatele ze dne 
5. 3. 2021 na straně 6 napadeného rozhodnutí následovně: „Ústav bere na vědomí 
aktualizované výsledky studie CABOREAL z ledna 2021, nicméně dodává, že již v minulé 
hodnotící zprávě došel k závěru, že terapie checkpoint inhibitory nemá negativní vliv 
na účinnost následně použitých tyrozinkinázových inhibitorů. Aktualizované výsledky tento 
závěr Ústavu nerozporují, ale podporují. Předložené údaje však obsahují pouze informace 
o účinnosti kabozantinibu, bez jakéhokoli srovnání s ostatními tyrozinkinázovými inhibitory 
hrazenými v indikaci karcinomu ledviny (tj. zejména s trvale hrazeným sunitinibem, či dalšími 
TKI: pazopanibem, sunitinibem, sorafenibem). Jakkoli jsou tedy výstupy uvedené studie 
zajímavé, nemají pro doložení vyššího přínosu kabozantinibu ve srovnání se sunitinibem 
u pacientů předléčených checkpoint-inhibitory dostatečnou výpovědní hodnotu.“ Odvolací 
orgán tak nemůže přisvědčit tvrzení odvolatele, že se Ústav zhodnocením poznatků studie 
CABOREAL nezabýval. 
 



 

 

Str. 9 z 17 

 

Odvolací orgán pak po prozkoumání studie CABOREAL musí přisvědčit Ústavu, že tato studie 
neposkytuje žádné srovnání léčby kabozantinibem oproti terapii sunitinibem (případně oproti 
jiným tyrozinkinázovým inhibitorům) a nepřináší žádné závěry srovnání přínosu terapie 
kabozantinibem ve smyslu vyšší účinnosti oproti jiné terapii, tedy ani oproti terapii sunitinibem, 
Jelikož toto zhodnocení nebylo cílem studie CABOREAL. V této studii byla hodnocena míra 
účinnosti terapie kabozantinibem u pacientů, u nichž selhaly předchozí terapie, včetně 
pacientů, u nichž selhala předchozí terapie checkpoint inhibitory (resp. imunoterapie), aniž by 
však ve studii CABOREAL byla hodnocena míra účinnosti kabozantinibu oproti jiným terapiím.  
 
Odvolatelem odkazované výsledky studie CABOREAL tak neposkytují srovnání účinnosti 
terapie léčivou látkou kabozantinib oproti dosavadní terapii (zde léčivou látkou sunitinib), jak 
je požadováno § 40 odst. 2 písm. c) bod 2 vyhlášky č.  376/2011 Sb. Odvolací orgán přitom 
v posouzení studie CABOREAL ze strany Ústavu nesprávnost neshledal. 
 
Ačkoliv odvolací orgán musí přisvědčit tvrzení odvolatele o tom, že studie CABOREAL dokládá 
účinnost léčby kabozantinibem po předchozí léčbě nivolumabem, resp. imunoterapii, jelikož 
tito pacienti mají delší medián OS než pacienti, kteří nivolumabem léčeni nebyli,  
tj. 15,4 vs. 13,8 měsíců, přesto na tento údaj lze nahlížet pouze jako na důkaz toho, 
že předchozí léčba checkpoint inhibitory nemá negativní vliv na následnou terapii 
kabozantinibem. Odvolací orgán znovu uvádí, že výsledky studie CABOREAL neposkytují 
srovnání účinnosti terapie léčivou látkou kabozantinib oproti dosavadní terapii. Odvolatelem 
předložená studie CABOREAL tak pouze potvrdila závěry Ústavu prezentované již na straně 
5 hodnotící zprávy ze dne 2. 2. 2021, a to, že předchozí léčba checkpoint inhibitory nemá 
negativní vliv na následnou terapii kabozantinibem. Ústav proto na straně 13 v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí ve shodě s hodnotící zprávou uvedl, že „…z podkladů o výstupech 
léčby kabozantinibem či dalšími tyrozinkinázovými inhibitory nevyplývá, že by předchozí 
použití imunoterapie mělo negativní dopad na účinnost tyrozinkinázových inhibitorů. 
(Viz zejména žadatelem předložené podklady pod referencemi č. 21-29)“. Odvolací orgán 
v tomto vyjádření Ústavu nesprávnost neshledal. 
 
Odvolací orgán s ohledem na vyjádření Ústavu ke studii CABOREAL na straně 6 napadeného 
rozhodnutí nemůže přisvědčit tvrzení odvolatele, že se Ústav zhodnocením poznatků této 
studie nezabýval. Okolnost, že odvolatelem předložená studie CABOREAL není uvedena 
v seznamu podkladů pro rozhodnutí na straně 7 až 9 napadeného rozhodnutí pak není vadou, 
pro níž by bylo nutno napadené rozhodnutí rušit, jelikož nemění závěry hodnocení Ústavu 
provedené v hodnotící zprávě na základě jiných odvolatelem předložených podkladů dne 
3. 12. 2020, založených do předmětné spisové dokumentace pod č. j. sukl306771/2020 
a č. j. sukl306773/2020, či založených dne 22. 2. 2021 pod č. j. sukl51415/2021. Tyto 
podklady jsou pak uvedeny v seznamu podkladů pro rozhodnutí na straně 7 až 9 napadeného 
rozhodnutí pod referenčními čísly 3, 4 a 19 až 23.  
 
Námitka odvolatele ohledně nezhodnocení poznatků studie CABOREAL ze strany 
Ústavu a její neuvedení v seznamu podkladů pro rozhodnutí je nedůvodná. 
 
K námitce odvolatele, že ačkoliv v průběhu předmětného správního řízení nebylo možné 
předložit statisticky významné údaje o prodloužení parametru OS ve studii CABOSUN, přesto 
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by tato okolnost neměla bránit označit předmětné přípravky jako VILP; případně že Ústav měl 
označit předmětné přípravky jako VILP na základě § 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. ve spojení s § 27 odst. 2 písm. a) téže vyhlášky na základě využití primárního 
endpointu, tedy hodnoty PFS ze studie CABOSUN, jelikož dle studií autorů Bria et al., 2015 
a Négrier et al., 2014 parametr poměru rizik PFS může sloužit jako výchozí parametr 
k hodnocení poměru rizika pro OS, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Studie CABOSUN, resp. studie Choueiri et al., 2017 (dále jen „Choueiri et al., 2017“) byla 
nezaslepená randomizovaná registrační studie fáze 2, hodnotící účinnost a bezpečnost 
kabozantinibu ve srovnání se sunitinibem u pacientů se středním a nepříznivým rizikem, 
do které byli zahrnuti dosud neléčení pacienti se světlebuněčným pokročilým/metastatickým 
karcinomem ledviny.  Výsledky studie Choueiri et al., 2017 jsou pak prezentovány jednak 
pro parametr PFS a dále pro parametr ORR (overall response rate), který popisuje celkovou 
četnost odpovědi vyjádřenou procentem pacientů s kompletní nebo částečnou odpovědí.  
 
Prodloužení studie CABOSUN, resp. studie Choueiri et al., 2018 (dále jen „CABOSUN“) pak 
již v prezentovaných výsledcích uvádí i vyhodnocení vlivu terapie kabozantinibem oproti terapii 
sunitinibem pomocí parametru OS. Studie CABOSUN a studie Choueiri et al., 2017 byly 
do spisové dokumentace založeny dne 22. 2. 2021 pod č. j. sukl51415/2021 a Ústav jejich 
základní výstupy prezentuje na straně 12 a 13 napadeného rozhodnutí. V detailech 
k hodnocení studie CABOSUN pak Ústav na straně 12 napadeném rozhodnutí odkazuje 
na nepředmětné správní řízení sp. zn. SUKLS29313/2019 vedené v rámci řízení o změně 
výše a podmínek trvalé úhrady předmětných přípravků, a v jehož průběhu byly závěry studie 
CABOSUN diskutovány (viz nepředmětné rozhodnutí Ústavu č. j. sukl135867/2020, 
dohledatelné na internetových stránkách Ústavu https://www.sukl.cz/modules/procedures/).  
 
Odvolací orgán pro úplnost doplňuje, že ačkoliv studie CABOSUN hodnotila účinnost 
a bezpečnost kabozantinibu ve srovnání se sunitinibem u dříve neléčených pacientů, Ústav 
k této skutečnosti konstatoval, že s přijatelnou mírou nejistoty výsledky studie CABOSUN lze 
přenést i na druhou linii léčby mRCC po selhání terapie checkpoint inhibitory, tj. po selhání 
imunoterapie (viz vypořádání Ústavu k podání odvolatele uvedené pod bodem ad 7 na straně 6 
napadeného rozhodnutí). 
 
Co se týče závěrů studie Choueiri et al., 2017, ta uvádí, že v parametru PFS v rámci terapie 
kabozantinibem oproti terapii sunitinibem došlo k následujícímu snížení poměru rizik (HR): HR 
0,66 [95 % Cl; 0,46-0,95], p=0,012, tj. došlo ke statisticky významnému snížení rizika PFS 
o 34 % oproti terapii sunitinibem. 
 
V rámci parametru PFS pak studie CABOSUN k terapii kabozantinibem oproti terapii 
sunitinibem uvádí následující snížení poměru rizik: HR 0,48 [95 % Cl; 0,31-0,74], p=0,0008, 
čili v parametru PFS došlo ke statisticky významnému snížení rizika o 52 %. Studie CABOSUN 
(včetně studie Choueiri et al., 2017) tak dostatečným způsobem dokládá, že v parametru PFS 
terapie kabozantinibem ve srovnání s terapií sunitinibem vede ke statisticky i klinicky 
významnému přínosu u dříve neléčených pacientů. 
 

https://www.sukl.cz/modules/procedures/


 

 

Str. 11 z 17 

 

Odvolací orgán k parametru PFS ve vztahu k § 27 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
nicméně konstatuje, že toto ustanovení výslovně uvádí, že „Za přípravek s vyšší účinností se 
považuje přípravek, u kterého se při posuzování podle odstavce 1 prokáže klinicky významné 
snížení úmrtnosti pacientů alespoň o 20 %,“ tudíž v takovém případě Ústav hodnotí zejména 
parametr OS, tj. dobu do úmrtí, a nikoli samotný parametr PFS, kterým je doba, po kterou je 
pacient živ a nemá známky postupu, resp. zhoršování onemocnění. Přínos v samotném 
parametru PFS posuzované terapie tak požadavku vyšší účinnosti určené podle § 27 odst. 2 
písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb. nevyhovuje, jelikož ten sám o sobě nevypovídá nic o snížení 
úmrtnosti při léčbě vysoce závažného onemocnění.   
 
Co se týče výsledků studie CABOSUN v rámci vyhodnocení poměru rizik pro OS k terapii 
kabozantinibem oproti terapii sunitinibem, ty uvádějí následující hodnotu: HR 0.80 [95% CI; 
0,53-1,21]. Podle zde uvedeného vyjádření poměru rizik pro OS při terapii kabozantinibem tak 
sice došlo ke snížení rizika úmrtí o 20 % oproti terapii sunitinibem (tj. HR 0,80), tento rozdíl 
však není statisticky významný. Uvedená výsledná procentuální hodnota (snížení úmrtnosti 
o 20 %) v rámci terapie kabozantinibem se při intervalu spolehlivosti (pravděpodobnosti) 95 % 
pohybuje v rozmezí od snížení rizika o 47 % po zvýšení rizika o 21 % oproti terapii sunitinibem. 
Dle odvolacího orgánu je tak zřejmé, že výsledek studie CABOSUN pro parametr OS je 
statisticky nevýznamný.  
 
Ústav k statistickým výstupům studie CABOSUN v parametru OS na straně 6 napadeného 
rozhodnutí (v bodě ad 6) konstatoval, že „Poměr rizik pro celkové přežití dosažený ve studii 
CABOSUN sice dosáhl právě hodnoty 0,80, nicméně intervaly spolehlivosti hraniční hodnotu 
1 jasně přesahují „HR 0.80 [95% CI 0.53-1.21]“16, což znamená nejistotu výsledku a navíc 
při hraniční přijatelné hodnotě poměru rizik (snížení o právě 20 %). Navíc, tato studie byla 
provedena s pacienty dosud neléčenými pro pokročilé onemocnění, a ačkoliv Ústav připouští 
transpozici jejích výsledků do linie následné (po terapii checkpoint inhibitorem, který 
dle dostupných důkazů nemá negativní dopad na výsledky následné terapie inhibitory 
tyrozinkinázy), je to samo o sobě již provázeno určitou mírou nejistoty. Proto Ústav trvá 
na svém závěru, že splnění podmínky ustanovení § 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. v návaznosti na § 27 odst. 2 písm. a) téže vyhlášky, nebylo v tomto řízení 
dostatečně prokázáno.“  
 
Odvolací orgán v závěru Ústavu ohledně statistické nevýznamnosti snížení poměru rizika 
pro OS prezentovaného ve studii CABOSUN, ani v závěru, že statisticky nevýznamný výstup 
studie CABOSUN v parametru OS nelze přijmout jako dostatečně průkazný důkaz o vyšší 
účinnosti terapie kabozantinibem ve srovnání s terapií sunitinibem ve smyslu snížení rizika 
pro OS alespoň o 20 %, nesprávnost neshledal.  
 
Odvolatel k statistickým výstupům ve studii CABOSUN pro parametr OS pak argumentuje, 
že zákon č. 48/1997 Sb. ani vyhláška č. 376/2011 Sb. nevyžadují, aby přínos terapie v případě 
žádosti o stanovení dočasné úhrady VILP byl statisticky významný. Odvolací orgán k tomu 
nicméně uvádí, že § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a § 40 odst. 2 písm. c) bod 2 vyhlášky 
č.  376/2011 Sb. vyjadřují požadavek, aby v rámci řízení pro označení konkrétního léčivého 
přípravku jako VILP byl dostatečně průkazně doložen jeho přínos pro léčbu daného 
onemocnění, zde konkrétně ve smyslu vyšší účinnosti určené podle § 27 odst. 2 vyhlášky 
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č. 376/2011 Sb. obdobně, jak požadoval odvolatel. V situaci, kdy dle studie CABOSUN 
v parametru OS (resp. snížení úmrtnosti pacientů) ve srovnání s terapií sunitinibem snížení 
rizika představuje právě 20 %, je pak zvláště v tomto kontextu nutno zohlednit statistický 
výstup odhadu snížení rizika pro OS při terapii kabozantinibem oproti terapii sunitinibem. 
Odhad hodnoty rizika pro OS se při intervalu spolehlivosti (pravděpodobnosti) 95 % pohybuje 
od snížení rizika o 47 % po zvýšení rizika o 21 % oproti terapii sunitinibem. Ze statistických 
výstupů pro parametr OS ve studii CABOSUN je tak zřejmá nejistota o míře přínosu terapie 
předmětnými přípravky ve snížení úmrtnosti pacientů o 20 % (srov. § 27 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky č. 376/2011 Sb.) oproti terapii sunitinibem. 
 
Odvolací orgán k posouzení statistických výsledků studie CABOSUN pro parametr OS dále 
poznamenává, že k posouzení, zda tato studie dostatečně průkazně dokládá snížení úmrtnosti 
pacientů o 20 % se dále přidružuje okolnost, že dle Kaplan-Meierova grafu křivek OS přibližně 
od 14. do 21. měsíce po zařazení do studie byla pravděpodobnost OS u subjektů zařazených 
v rameni s kabozantinibem mírně nižší oproti subjektům léčených sunitinibem. Tyto křivky se 
protínají (Kaplan-Meierův graf křivek OS je Ústavem prezentován na straně 13 napadeného 
rozhodnutí). Dle odvolacího orgánu tato okolnost přispívá k nejistotám ohledně dostatečně 
průkaznému přínosu předmětných přípravků na léčbu vysoce závažného onemocnění dle 
navržených podmínek úhrady ve srovnání s léčbou léčivými přípravky s obsahem sunitinibu. 
Tuto okolnost Ústav zmínil již dříve v odkazovaném nepředmětném správním řízení 
sp. zn. SUKLS29313/2019 (viz strana 12 napadeného rozhodnutí), jež bylo taktéž vedeno 
s předmětnými přípravky CABOMETYX, kde Ústav na straně 17 nepředmětného rozhodnutí 
č. j. sukl135867/2020 konkrétně uvedl, že „Studie dostatečným způsobem dokládá, že terapie 
kabozantinibem ve srovnání s terapií sunitinibem vede ke statisticky i klinicky významnému 
přínosu v primárním sledovaném parametru přežití bez progrese (kde se jedná o prodloužení 
přežití bez progrese zhruba o 3 měsíce). Uvedený přínos se však přesvědčivým způsobem 
neprojikuje do parametru celkového přežití (kde se Kaplan-Meierovy křivky dvakrát protínají), 
kde nebylo dosaženo statistické významnosti i přes to, že medián OS je s kabozantinibem 
číselně vyšší (26,6 měs. oproti 21,2 měs.).“    
 
S ohledem na podmínku danou § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a § 40 odst. 2 písm. c) 
bodu 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ukládající, aby byl dostatečně průkazně doložen přínos 
posuzovaného léčivého přípravku pro léčbu daného onemocnění, nemůže odvolací orgán 
přisvědčit odvolateli, že v předmětném správním řízení neměla být Ústavem posuzována 
statistická významnost výstupů pro parametr OS, které jsou prezentovány studií CABOSUN.   
 
Odvolatel v této souvislosti dále konstatuje, že statistické vyhodnocení může být z různých 
příčin, spočívajících například i v aplikaci zásad správné klinické praxe, nemožné. V rámci 
studie CABOSUN po potvrzení superiority kabozantinibu nad sutinibem v dosažení primárního 
endpointu, tj. PFS, došel hlavní zkoušející k závěru, že další pokračování studie by nebylo 
eticky přípustné s ohledem na subjekty klinického hodnocení zařazené do kontrolní skupiny 
a v této fázi hodnocení tedy není možné předložit statisticky významné údaje o prodloužení 
OS, a dle odvolatele tudíž bude zřejmě nutno posečkat na provedení metaanalytických 
hodnocení observačních studií opírající se o real world evidence data z klinické praxe.  
 



 

 

Str. 13 z 17 

 

Odvolací orgán k tomu uvádí, že do studie Choueiri et al., 2017, resp. studie CABOSUN bylo 
od 9. 7. 2013 do 6. 4. 2015 zařazeno 157 pacientů (79 pacientů v rameni s cabozantinibem 
a 78 pacientů v rameni se sunitibem), přičemž parametr PFS byl vyhodnocen ke dni 
15. 9. 2016 a parametr OS, definovaný jako doba od randomizace do smrti z jakékoli příčiny, 
byl vyhodnocen později, k 1. 7. 2017 (viz studie CABOSUN, konkrétně strana 118 odborného 
časopisu European Journal of Cancer 94 (2018), v němž studie CABOSUN byla uveřejněna). 
Medián sledování pacienta (follow-up) ve studii CABOSUN pro parametr OS pak činil 
34,5 měsíce (viz tabulka na straně 12 napadeného rozhodnutí či abstrakt studie CABOSUN), 
což dle odvolacího orgánu je dostatečně dlouhá doba pro vyhodnocení tohoto parametru, 
jelikož u pacientů ve věku okolo 60 let s pokročilým karcinomem ledvin a předléčených 
imunoterapií je v podmínkách klinické praxe (navzdory další terapii tyrozinkinázovými 
inhibitory) popisován medián OS, který nedosahuje ani dvou let (viz strana 9 napadeného 
rozhodnutí). Odvolací orgán pak připomíná, že dle studie CABOSUN byl medián OS v rámci 
terapie kabozantinibem prodloužen na 26,6 měsíce oproti hodnotě 21,2 měsíců dosažené 
v rameni se sutinibem, tudíž i z tohoto pohledu se odvolacímu orgánu jeví medián sledování 
pacienta 34,5 měsíce pro parametr OS ve studii CABOSUN jako dostatečný. 
 
Odvolací orgán k tomu dále doplňuje, že široký 95% konfidenční interval (tj. CI interval) nemusí 
přímo vyplývat z doby sledování pacienta ve studii (follow-up), naopak může vyplývat 
z možného rozptylu výsledků v hodnoceném poměru rizika pro OS. Obecně výsledný 
konfidenční interval nezáleží jen na době follow-up, ale i na rozptylu hodnot sledovaného 
parametru. 
 
Části námitky odvolatele, že ačkoliv v průběhu předmětného správního řízení nebylo 
možné předložit statisticky významné údaje o prodloužení parametru OS ve studii 
CABOSUN, přesto by tato okolnost neměla bránit označit předmětné přípravky jako 
VILP, tak odvolací orgán nemůže přisvědčit.    
 
Co se týče části námitky odvolatele, že mělo být využito hodnoty parametru poměr rizik PFS 
ze studie CABOSUN, jelikož dle studií autorů Bria et al., 2015 a Négrier et al., 2014 může 
sloužit jako výchozí parametr k hodnocení poměru rizika pro OS, uvádí odvolací orgán 
následující. 
 
Dle vyjádření odvolatele ze dne 5. 3. 2021 k Ústavem vydané hodnotící zprávě, lze na základě 
prodloužení parametru PFS popsaného ve studii CABOSUN spolehlivě předvídat i prodloužení 
doby OS, přičemž k doložení existence vysoké korelace mezi prodloužením PFS a OS u látek 
ze skupiny TKI v terapii metastazujícího renálního karcinomu předložil nejen studie Bria et al., 
2015 a Négrier et al., 2014, ale také studii Delea, 2012 a studii Ye, 2020 (všechny zde uvedené 
studie jsou založeny do spisové dokumentace pod č. j. sukl94098/2021 spolu s vyjádřením 
odvolatele). Ústav na straně 5 a 6 napadeného rozhodnutí v rámci vypořádání této připomínky 
odvolatele konstatoval, že „…si je vědom existence řady publikací, dle kterých je PFS 
prediktorem OS, nicméně v jednotlivých správních řízeních Ústav vychází primárně z výsledků 
studií sledujících přínos konkrétního hodnoceného léčiva, a tedy i z popsaných přínosů 
pro PFS i OS právě pro dané hodnocené léčivo. K publikacím zabývajícím se PFS jakožto 
prediktorem OS Ústav v obecné rovině uvádí, že v situaci rychlého vývoje a schvalování 
nových terapií pro léčbu v první i následných liniích léčby, je jejich výstupy nutné považovat 
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pouze za orientační…, a tudíž že „nelze jimi však nahradit absenci (či neprůkaz statistiké 
významnosti) údajů o parametru, který má být rozhodující pro (ne)přiznání statutu vysoké 
inovativnosti posuzovaného léčiva (parametr OS).“ Odvolací orgán v obecné rovině souhlasí 
s názorem odvolatele, že na základě prodloužení doby PSF lze předpokládat i prodloužení 
doby v parametru OS, pro potřeby správního řízení zahájeného podle § 39d zákona 
č. 48/1997 Sb. však zůstává otázkou dostatečně průkazná kvantifikace výše přínosu 
v parametru OS konkrétního léčivého přípravku dosažená při určitých hodnotách v parametru 
PFS.  
 
Ke studii Négrier et al., 2014 se Ústav krátce vyjádřil v rámci vypořádání podání odvolatele 
na straně 6 napadeného rozhodnutí tak, že „…publikace Negrier, 2014, se vyjadřuje výhradně 
k prvoliniové léčbě sunitinibem či interferonem alfa…, čili studii Négrier et al., 2014 Ústav 
v předmětném správním řízení nepovažoval za relevantní pro srovnání přínosu terapie 
kabozantinibem oproti terapii sunitinibem, jelikož nijak nepojednává o korelaci mezi parametry 
PFS a OS v rámci terapie kabozantinibem. Podle studie Négrier et al., 2014 je možné 
predikovat hodnotu parametru OS z parametru PFS pacientů s mRCC léčených sunitinibem 
nebo interferonem alfa poté, co jsou na základě individuálních pacientských hodnot PFS 
pomocí Weibullova statistického modelu odhadnuty parametry křivky PPS  
(post-progression survival, tj. přežití po progresi, dále jen „PPS“), a tedy i medián PPS, jelikož 
při odhadu hodnoty OS platí, že PFS + PPS = OS. Odvolací orgán k tomu nicméně konstatuje, 
že studie Négrier et al., 2014 neuvádí nic o hodnotách PPS v rámci terapie kabozantinibem, 
z kterých by bylo možno dopočíst hodnoty OS. Informace o hodnotách přežití PPS pak 
nepřináší ani studie Choueiri et al., 2017, resp. její prodloužení studií CABOSUN (ostatně 
studie CABOSUN přináší výsledky přímo ve sledovaném parametru OS, ke kterým se odvolací 
orgán vyjádřil výše).  
 
Pro úplnost k využití parametru PFS ze studie CABOSUN, který by dle odvolatele v daném 
případě sloužil jako výchozí parametr k hodnocení poměru rizika pro OS odvolací orgán 
dodává, že doporučené terapeutické postupy uvedené v 26. vydání Modré knihy (2020) České 
onkologické společnosti ČLS JEP k přenosu parametru PFS dosaženého v primoterapii 
na další linie léčby mRCC konstatuje, že „Několik studií ukázalo, že na základě PFS v první 
linii léčby nelze předpovídat PFS na 2. linii terapie.“ (viz strana 150 tohoto podkladu, 
založeného do spisové dokumentace pod č. j. sukl51415/2021). Studie Négrier et al., 2014 
přitom předkládá výsledky parametru PFS u dříve neléčených pacientů (tj. v primoterapii), 
nikoli u již dříve léčených pacientů (tj. v druhé linii léčby) jak odvolatel navrhoval v rámci 
stanovení podmínek úhrady, přičemž k tomu se přidružuje skutečnost, že studie Négrier et al., 
2014 o terapii kabozantinibem nijak nepojednává.     
 
Odvolací orgán tak přes strohé vyjádření Ústavu ke studii Négrier et al., 2014 v jejím posouzení 
ze strany Ústavu vady neshledal.    
 
Co se týče studie Delea, 2012, k té se Ústav vyjádřil na straně 6 napadeného rozhodnutí tak, 
že „v publikaci Delea, 2012 došli autoři k závěru, že každé snížení relativního rizika 
v parametru PFS/TTP o 10 % se projeví jako zhruba 6 % snížení rizika v parametru OS“, 
nicméně dle Ústavu ani touto studií nelze nahradit absenci (či neprokázání statistické 
významnosti) údajů v prodloužení OS při léčbě kabozantinibem. Odvolací orgán předně uvádí, 
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že studie Delea, 2012 nijak nepojednává o korelaci parametru PFS ve vztahu k OS při léčbě 
kabozantinibem a prezentovaný závěr o korelaci parametrů PFS a OS je souhrnným 
výsledkem po vyhodnocení studií s interleukinem-2, interferonem alfa, axitinibem, lapatinibem, 
pazopanibem, sunitinibem, sorafenibem, bevacizumabem, everolimem a temsirolimem. 
Dle odvolacího orgánu tak ze závěrů studie Delea, 2012 nelze dostatečně spolehlivě 
predikovat výši snížení poměru rizika pro OS na základě snížení poměru rizika v parametru 
PFS v rámci terapie kabozantinibem a nelze ji tak považovat za dostatečný důkaz o míře 
přínosu terapie předmětnými přípravky ve snížení úmrtnosti pacientů o 20 % oproti jiné terapii 
dle požadavku § 27 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2011 Sb.  
 
Odvolací orgán tudíž ani v posouzení studie Delea, 2012 ze strany Ústavu vady neshledal.    
 
Ke studii Ye, 2020 se Ústav na straně 6 napadeného rozhodnutí vyjádřil tak, že „pojednává 
výhradně o terapii checkpoint inihibitory), nelze jimi však nahradit absenci (či neprůkaz 
statistiké významnosti) údajů o parametru, který má být rozhodující pro (ne)přiznání statutu 
vysoké inovativnosti posuzovaného léčiva (parametr OS).“ Odvolací orgán k tomu uvádí, 
že předmětem studie Ye, 2020 bylo hodnocení korelace parametru OS k parametru PFS 
pouze v rámci terapie checkpoint inihibitory u různých nádorových onemocnění (nejen 
metastatického renálního karcinomu) a nijak nepojednává o vztahu mezi OS a PFS při terapii 
metastatického renálního karcinomu léčivými látkami charakterizovaných jako tyrosinkinázové 
inhibitory (tj. kabozantinib či sunitinib). Ze závěrů studie Ye, 2020 tak nelze predikovat snížení 
poměru rizika pro OS na základě snížení poměru rizika v parametru PFS v rámci terapie 
mRCC léčivou látkou kabozantinib. 
 
Odvolací orgán tak neshledal ze strany Ústavu vady ani v posouzení studie Ye, 2020.    
 
Co se týče studie Bria et al., 2015, ta dle odvolatele dokládá vysokou míru korelace mezi 
prodloužením PFS a OS u látek ze skupiny ihibitorů tyrozinkináz (TKI) v terapii mRCC 
a parametr PFS ze studie CABOSUN tak může být považován za přijatelný zástupný parametr 
pro benefit v parametru OS. Odvolací orgán k tomu konstatuje, že v napadeném rozhodnutí 
Ústav studii Bria et al., 2015 jako možný podklad pro rozhodnutí nijak neposoudil a ani ji jinak 
v napadeném rozhodnutí nezmiňuje, ačkoliv odvolatel předloženou studii Bria et al., 2015 
na podporu svého tvrzení popsal na straně 14 svého vyjádření ze dne 5. 3. 2021. Závěry 
Ústavu v odůvodnění napadeného rozhodnutí tak nejsou opřeny o posouzení 
odvolatelem předloženého podkladu, který by pro posouzení zde řešené věci mohl být 
relevantní. Odvolací orgán tak námitku odvolatele, že se Ústav argumenty odvolatele 
v napadeném rozhodnutí nezabýval a nevyvrátil je, shledává za částečně důvodnou. 
 
Odůvodnění napadeného rozhodnutí ve věci posouzení, zda v rámci terapie 
kabozantinibem parametr PFS může být považován za přijatelný zástupný parametr 
pro benefit OS, tak odvolací orgán shledává za nedostatečné. Vydáním napadeného 
rozhodnutí tímto došlo k porušení § 68 odst. 3 správního řádu a tím i § 3 správního řádu, 
jelikož nebyl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
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Na základě výše uvedených skutečností je tedy napadené rozhodnutí nesouladné 
s právními předpisy, a proto napadené rozhodnutí odvolací orgán ruší v celém rozsahu 
a vrací věc Ústavu k novému projednání. 
 
V průběhu dalšího řízení před správním orgánem prvního stupně Ústav posoudí, zda studie 
Bria et al., 2015 skutečně prokazuje, že v rámci terapie mRCC předmětnými přípravky může 
být parametr PFS považován za dostatečně spolehlivý zástupný parametr pro benefit OS, jak 
uvádí odvolatel, a zda tedy na základě poznatků ze studie Bria et al., 2015 lze označit 
předmětné přípravky jako VILP podle požadavku § 40 odst. 2 písm. c) bodu 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.  
 
V případě, že by Ústav v dalším průběhu řízení seznal, že předmětné přípravky v jejich 
požadované off-label indikaci lze označit jako VILP, posoudí dále, zda předmětné přípravky 
v požadované off-label indikaci splňují podmínku nákladové efektivity v souladu s podmínkou 
uvedenou v § 39b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Podle věty druhé § 39b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Ústav může stanovit úhradu 
u registrovaného léčivého přípravku i pro indikace v souhrnu údajů o přípravku neuvedené, 
jestliže je použití léčivého přípravku dostatečně odůvodněno současným vědeckým poznáním 
a je-li použití léčivého přípravku jedinou možností léčby, nebo je-li nákladově efektivní 
ve srovnání se stávající léčbou.“, přičemž podle § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. platí, 
že „Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné 
úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové 
efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li 
dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu 
a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li 
hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní 
úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.“ (pozn. zvýrazněno odvolacím orgánem). 
Ve smyslu § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. tak mají být splněny i ostatní podmínky 
pro stanovení úhrady, kterou je v daném případě podmínka pro stanovení trvalé či dočasné 
úhrady u registrovaného léčivého přípravku definovaná § 39b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.    
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán shledal v napadeném rozhodnutí ve vztahu k zamítnutí 
žádosti účastníka řízení podle § 51 odst. 3 správního řádu nezákonnost, která by sama o sobě 
vedla ke zrušení napadeného rozhodnutí, nebude se odvolací orgán v souladu s § 39g odst. 12 
zákona č. 48/1997 Sb. dále zabývat námitkami odvolatele obsaženými v jeho odvolání. 
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IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
 

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