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*MZDRX01HM4N7* 
MZDRX01HM4N7 

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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▪ Baxalta Innovations GmbH, 
se sídlem Industriestrasse 67, A1221 Wien, Rakouská republika, ev. č.: FN 1132291, 
zastoupena: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Škrétova 490/13, 
120 00 Praha 2, IČO: 60469803 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem 
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, 
IČO: 47673036, Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 
1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, 
se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, 
IČO: 47114304, všech společně zastoupených Svazem zdravotních pojišťoven ČR, z. s., 
se sídlem Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO: 63830515 (dále jen 
„odvolatel“) 

 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 29. 3. 2021, 
č. j. sukl92813/2021, sp. zn. SUKLS265370/2018 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení stanovení výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých 
přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0222768 ADYNOVI 250IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

0222772 ADYNOVI 500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

0222776 ADYNOVI 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

0222780 ADYNOVI 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

t a k t o: 
 

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

 
O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující. 
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Dne 29. 6. 2018 obdržel Ústav žádost o stanovení výše a podmínek úhrady předmětných 
přípravků, podanou účastníkem řízení, společností Baxalta Innovations GmbH, se sídlem 
Industriestrasse 67, A1221 Wien, Rakouská republika, ev. č.: FN 1132291, zastoupenou 
společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Škrétova 490/13, 
120 00 Praha 2, IČO: 60469803 (dále též jen „žadatel“). Tím bylo zahájeno správní řízení 
vedené pod sp. zn. SUKLS265370/2018 (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 8. 11. 2018 rozhodnutí č. j. sukl368253/2018 (dále jen „první rozhodnutí Ústavu“). 
 
Ministerstvo první rozhodnutí Ústavu po odvolání odvolatele rozhodnutím ze dne 2. 2. 2021, 
č. j. MZDR286/2019-2/FAR, zn. L48/2018 (dále také „předchozí rozhodnutí ministerstva“, 
„předchozí rozhodnutí odvolacího orgánu“ či jen „L48/2018“) v celém rozsahu zrušilo a vrátilo 
věc Ústavu k novému projednání. 
 
Dne 29. 3. 2021 vydal Ústav napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0222768 ADYNOVI 250IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky koagulační faktor VIII (ATC B02BD02),  
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému 
přípravku stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 2 606,75 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 36 
odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) tomuto léčivému přípravku 
stanovuje podmínky úhrady ze zdravotního pojištění takto: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
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1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII 

2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek). 

 
2.  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0222772 ADYNOVI 500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky koagulační faktor VIII (ATC B02BD02),  
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému 
přípravku stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 5 213,50 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 36 
odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tomuto léčivému přípravku stanovuje podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění takto: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII 
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek). 
 
3.  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0222776 ADYNOVI 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2ML II 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky koagulační faktor VIII (ATC B02BD02),  
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému 
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přípravku stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 10 427,02 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 36 
odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tomuto léčivému přípravku stanovuje podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění takto: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII 
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek). 
 
4.  
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek: 
 

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 

0222780 ADYNOVI 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML II 

 
do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé 
látky koagulační faktor VIII (ATC B02BD02),  
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 7 a 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému 
přípravku stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 20 854,04 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 36 
odst. 4 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tomuto léčivému přípravku stanovuje podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění takto: 
 
AE/HEM 
P: Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým 
přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, 
minimálně 150 expozičními dny, a to: 
1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem 
faktoru VIII 
2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda 
jednotek).“ 
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II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 19. 4. 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 věci Ústavu k novému 
projednání. 
 
Dne 30. 4. 2021 bylo Ústavu doručeno vyjádření žadatele k podanému odvolání (dále též jen 
„vyjádření k odvolání“). 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel úvodem popisuje dosavadní průběh předmětného správního řízení a líčí závěry, 
k nimž odvolací orgán dospěl v rozhodnutí L48/2018, jímž ministerstvo zrušilo první rozhodnutí 
Ústavu v předmětném správním řízení. Odvolatel tvrdí, že Ústav po navrácení věci k novému 
projednání, odvolatelovým námitkám navzdory, stanovil výši obvyklé denní terapeutické dávky 
(dále jen „ODTD“) léčivé látky rurioctocog alfa pegol opět na hodnotě 700 IU (tj. ve shodné 
výši jako v prvním rozhodnutí Ústavu), a to na základě téže argumentace, již uplatnil v rámci 
prvního rozhodnutí Ústavu. 
 
S námitkami odvolatele se měl Ústav vypořádat konstatováním, že má za to, že svůj postup 
při stanovení výše ODTD řádně odůvodnil, když jej stanovil dle předchozí hloubkové i zkrácené 
revize. Ústav ve vypořádání odkázal na proběhlou hloubkovou revizi 
sp. zn. SUKLS106462/2017 a upozornil, že dle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen 
„vyhláška č. 376/2011 Sb.“), se ODTD stanovená podle odstavců 2 až 6 v rámci revize úhrad 
podle § 39l zákona o veřejném zdravotním pojištění použije až do změny v následující revizi 
úhrad. 
 
Argumentace Ústavu odkazem na ODTD stanovenou v revizích se nicméně odvolateli jeví 
scestnou. Odvolatel namítá, že dosavadní rozhodnutí v revizích vycházela z literárních 
podkladů nezohledňujících klinickou praxi, právě tak jako ministerstvem dříve zrušené první 
rozhodnutí Ústavu. Odvolatel poznamenává, že přestože výše ODTD nebyla v rámci 
výrokových částí rozhodnutí v revizi stanovena, stanovení výše ODTD souvisí s otázkou 
stanovení výše úhrady. Tím dle odvolatele není dotčen princip stanovení úhrady dle § 39c 
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odst. 7 a 8 zákona č. 48/1997 Sb. Odvolatel má v tomto světle za to, že otázka stanovení 
ODTD u faktorů VIII s prodlouženým účinkem (tzv. EHL přípravky) je předmětem právě tohoto 
individuálního předmětného správního řízení, a právě v tomto řízení má být tedy ODTD 
stanovena. Dle úsudku odvolatele tento postup nijak neomezuje použití výše uvedených 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění pro stanovení úhrady. 
 
Odvolatel poznamenává, že důležitost stanovení správné výše ODTD plyne ostatně 
i z předchozího rozhodnutí odvolacího orgánu, jenž Ústavu uložil právě povinnost zabývat se 
stanovením výše ODTD a řádně ji odůvodnit. 
 
Odvolatel je přesvědčen, že Ústav zcela ignoroval vázanost právním názorem nadřízeného 
správního orgánu, kterýžto v předchozím rozhodnutí ministerstva výslovně uložil Ústavu 
zabývat se otázkou, „zda lze opravdu prokázat takové obvyklé dávkování v běžné klinické 
praxi, které je odlišné od doporučeného dávkování uvedeného v SPC předmětných přípravků. 
Jinými slovy Ústav zjistí, zda lze postavit na jisto, že se předmětné přípravky v běžné klinické 
praxi obvykle dávkují jinak, než doporučuje jejich SPC. Pokud to prokázáno (postaveno 
najisto) nebude, nelze stanovit ODTD pro léčivou látku rurioctocog alfa pegol v jiné výši, 
než která je součástí doporučeného dávkování uvedeného v SPC předmětných přípravků – 
čili ODTD se stanoví dle § 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2011 Sb.“. 
 
Odvolatel je toho názoru, že se Ústav s uloženou povinností nikterak nevypořádal a ODTD 
stanovil opět na základě literárních dat a obecného vyjádření odborné společnosti k jinému 
správnímu řízení (odvolatel cituje ze strany 15 napadeného rozhodnutí: „Odborná společnost 
souhlasí s navrhovaným textem hodnotící zprávy vydané Ústavem. Tato zpráva se týká 
především úpravy úhrad jednotlivých léčivých přípravků, což odborná společnost respektuje. 
Z odborného pohledu HoZ ctí rozdíl mezi SHL a EHL FVIII a potvrzuje jejich rozdílnou ODTD“). 
Ústav stanovil ODTD v totožné výši, jež byla v rámci předchozího rozhodnutí ministerstva 
zrušena z důvodu nedostatečně prokázaného dávkování v reálné klinické praxi. Pohledem 
odvolatele Ústav zcela rezignoval na uloženou povinnost řádně odůvodnit stanovovanou výši 
ODTD a přinést pro ni důkazy z klinické praxe. 
 
Odvolatel ve stručnosti shrnuje námitky, jimiž brojil vůči stanovované ODTD v rámci 
předchozího projednání věci. Odvolatel svoji argumentaci opřel o následující skutečnosti: 
 

- Stanovení ODTD pro EHL faktory VIII bylo stanoveno ve výši 700 IU na základě 
odvozeného dávkování z klinických studií; 
 

- Ústav pro stanovení uvedené výše ODTD použil koeficient, s jehož použitím mělo být 
prokazováno obvyklé dávkování v běžné klinické praxi; 
 

- Hematologická společnost sice ve svém stanovisku hovoří o předpokladech nižšího 
dávkování předmětných přípravků, nijak však nelze ze stanoviska postavit najisto 
(prokázat), že v běžné klinické praxi jsou EHL faktory VIII takto podávány. 
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V podrobnostech odvolatel odkazuje na dokumenty založené do spisu předmětného správního 
řízení. 
 
Žadatel se s námitkami odvolatele neztotožňuje a ve vyjádření k odvolání vyjadřuje názor, 
že Ústav před vydáním napadeného rozhodnutí obstaral nové důkazy a stanovení ODTD 
řádně odůvodnil. Žadatel je přesvědčen, že ODTD odpovídá obvyklému dávkování v běžné 
klinické praxi, což vyplývá zejména z opakovaných vyjádření odborné společnosti (České 
hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně – jinde jen 
„ČHS“ či „hematologická společnost“), konkrétně z vyjádření ČHS zaslaného do hloubkové 
revize sp. zn. SUKLS106462/2017 dne 11. 12. 2019 a vyjádření téže společnosti zaslaného 
do zkrácené revize sp. zn. SUKLS147897/2020 dne 26. 10. 2020. 
 
Žadatel v této souvislosti doplňuje, že do spisu předmětného správního řízení bylo doručeno 
souhlasné vyjádření ČHS datované ke dni 29. 3. 2021, č. j. sukl98911/2021. 
 
Žadatel zastává přesvědčení, že je to právě odborná společnost, kdo má nejlepší znalosti 
z běžné klinické praxe, a dokáže proto hodnověrně posoudit, jaké je v běžné klinické praxi 
obvyklé dávkování. 
 
Navíc, dalším novým významným důkazem prokazujícím soulad stanovené ODTD 
s dávkováním v běžné klinické praxi je dle odvolatele recentní RWE studie CHHABRA, 2020. 
S přihlédnutím k této studii Ústav v napadeném rozhodnutí uvedl, že dávka EHL 
(ELOCTA/ADYNOVI) klesla oproti SHL dávce o cca 30 %. 
 
Všechny tyto skutečnosti dle názoru žadatele dostatečně prokazují, že se Ústav podrobně 
zabýval tím, zda stanovená ODTD odpovídá obvyklému dávkování v běžné klinické praxi. 
Z důkazů uvedených ve spisovém materiálu dle žadatele jasně vyplývá, že tomu tak je. 
 
Žadatel dále odkazuje na své dřívější vyjádření ze dne 25. 2. 2021, č. j. sukl56752/2021, 
v němž rovněž předkládal důkazy svědčící o správnosti ODTD ve výši 700 IU. Žadatel závěrem 
tohoto svého předchozího vyjádření uvedl: 
 
„Žadatel má proto za prokázané, že bez dalšího pro MZ nedostatečné stanovisko 
34. Stanovisko ČHS - ELOCTA_22082018.pdf o ODTD léčivého přípravku ELOCTA 
a posuzovaných léčivých přípravků ADYNOVI ve výši 700 IU má podporu ve světle dalších 
výše rozvedených důkazů: 11. NPM_ROZHODNUTÍ_ELOCTA_SUKLS127129_2016.pdf, 
35. Berntorp - dosing regiments, FVIII levels.pdf, Schwartz, 2015 či SPC. Abychom udrželi 
stejné hladiny FVIII EHL přípravkem postačuje 70% dávky SHL přípravku. Pokud jsou cílem 
klinické praxe hladiny FVIII, které jsou dosahovány SHL, těchto je možné dosáhnout s dávkou 
EHL o 30% nižší. Tato dávka EHL je dávkou ekvipotentní = obdobné ABR, vyšší dávka EHL 
by byla dávkou, která by zřejmě dosahovala nižšího ABR, pokud akceptujeme vztah dávky 
a ABR jako vztah nepřímé úměry”. Splnění předposlední věty citovaného textu dovozuje 
žadatel z obsahu stanoviska „34. Stanovisko ČHS - ELOCTA_22082018.pdf.“ 
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Žadatel dále upozorňuje, že Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 24. 11. 2017, 
č. j. 5 Ad 19/2013 – 191, jakož i Nejvyšší správní soud v navazujícím rozsudku ze dne 
1. 2. 2021, č. j. 5 Ads 35/2018 – 93, shledaly, že pochybnosti odborného charakteru mohou 
rozptýlit v prvé řadě právě odborné společnosti, a až na posledním místě eventuálně znalci 
(„Městský soud dospěl k závěru, že SÚKL se nachází ve velmi obtížné situaci, v níž 
shromážděné poklady, ať již jde o klinické studie, o vyjádření odborných společností nebo 
SPC, neposkytují jednoznačnou odpověď na otázku, v jaké hladině stanovit iniciální dávky 
předmětných LP. Za takových okolností však nelze na zjišťování skutkového stavu rezignovat, 
ale je třeba v něm naopak pokračovat. Předně se nabízejí další konzultace s odbornými 
společnostmi, v rámci nichž by měl žalovaný, popř. SÚKL, usilovat o co nejpřesnější 
stanovení iniciálních dávek předmětných LP. Ukáže-li se tato cesta nepřínosnou, nezbude 
dle městského soudu než provést důkaz znaleckým posudkem. Vzhledem k subsidiaritě 
tohoto důkazního prostředku by však ještě předtím správní orgány měly znovu uvážit, 
zda jimi zvolená referenční indikace je z hlediska stanovení úhrady tou nejvhodnější a jedinou 
možnou, která přichází v úvahu. Nepodaří-li se ani s využitím právě uvedených postupů 
skutkový stav dostatečně ustanovit, měly by se dle městského soudu správní orgány zabývat 
otázkou, zda předmětným LP, byť se shodnými indikacemi, je vůbec možné stanovit společnou 
úhradu, jestliže nelze s dostatečnou přesností určit jejich iniciální dávky způsobilé 
k porovnání.“ – zvýraznění dle žadatele). 
 
V souladu s uvedeným tedy žadatel zastává přesvědčení, že Ústav nerezignoval na zjišťování 
skutkového stavu, neboť obstaral relevantní důkazy, jež uvedl pod čísly 15 a 16 hodnotící 
zprávy č. j. sukl69364/2021: 
 
15. Vyjádření ČHS zaslané do hloubkové revize SUKLS106462/2017 ze dne 11. 12. 2019; 
 
16. Vyjádření ČHS zaslané do zkrácené revize SUKLS147897/2020 ze dne 26. 10. 2020. 
 
Žadatel v tomto ohledu dále opět připomíná, že do spisu předmětného správního řízení bylo 
pod č. j. sukl98911/2021 založeno též souhlasné stanovisko ČHS, datované ke dni 
29. 3. 2021. 
 
Stejně tak žadatel připomíná, že dalším relevantním důkazem byla recentní RWE studie 
CHHABRA, 2020, k níž Ústav v napadeném rozhodnutí uvedl, že dávka 
EHL (ELOCTA/ADYNOVI) klesla oproti SHL dávce o cca 30 %. Uvedené žadatel dokládá 
snímkem tabulky uvedené na straně 15 napadeného rozhodnutí. 
 
V neposlední řadě žadatel odkazuje na veškeré ostatní důkazy, jež v řízení dosud předložil, 
které v jeho očích rovněž dokládají správnost stanovené ODTD. 
 
Konečně žadatel v režimu obchodního tajemství činí přílohou svého vyjádření též nezávislou 
analýzu dat Českého národního hemofilického programu (ČNHP), připravenou odbornou 
společností na základě výzvy žadatele. Také tato analýza pohledem žadatele prokazuje 
věcnou správnost ODTD stanovené ve výši 700 IU, odpovídající obvyklému dávkování 
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v běžné klinické praxi. I ve světle této analýzy má žadatel za zřejmé, že Ústav stanovil ODTD 
správně a v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu s právním názorem odvolacího 
orgánu, vysloveným v předchozím rozhodnutí ministerstva. 
 
K odvolacím námitkám odvolatele uvádí odvolací orgán následující. 
 
Nejprve odvolací orgán ozřejmí některé základní okolnosti stran odvolatelem napadané výše 
ODTD. 
 
Otázkou výše ODTD léčivé látky obsažené v předmětných přípravcích se Ústav uceleně 
zabýval na stranách 14 a 15 napadeného rozhodnutí. Předmětné léčivé přípravky obsahují 
léčivou látku rurioktokog alfa pegol, jejíž ODTD byla v rámci napadeného rozhodnutí Ústavem 
prezentována jako 700 IU/den. Nezůstalo zde přitom pouze u její prezentace – tato výše ODTD 
byla využita i při kalkulaci výší úhrad předmětných přípravků, stanovených jednotlivými výroky 
napadeného rozhodnutí. Pokud by zde byla při kalkulaci použita jiná výše ODTD, byla by jiná 
i výsledná výše úhrad za balení předmětných přípravků (viz např. str. 16 napadeného 
rozhodnutí). Ústavem prezentovaná výše ODTD tedy měla zásadní vliv na podobu výrokové 
části napadeného rozhodnutí. 
 
Ústav na straně 14 napadeného rozhodnutí uvedl, že „ODTD léčivé látky ruriocotocog alfa 
pegol byla stanovena v hloubkové revizi, sp. zn. SUKLS106462/2017 a zachována 
i v následné zkrácené revizi, sp. zn. SUKLS147897/2020. ODTD byla stanovena 
v referenční indikaci uvedené v kapitole ‚Stanovení referenční indikace‘. Podrobný postup 
stanovení ODTD je blíže popsán ve výše uvedeném rozhodnutí (9), které je součástí spisové 
dokumentace“. 
 
Odvolací orgán k tomu upřesňuje, že v hloubkové revizi systému úhrad 
sp. zn. SUKLS106462/2017 bylo dne 26. 3. 2020 vydáno rozhodnutí Ústavu, v němž byla 
mimo jiného stanovena i výše ODTD pro léčivou látku obsaženou v předmětných přípravcích, 
a to také jako 700 IU/den. Toto revizní rozhodnutí nabylo právní moci již dne 16. 4. 2020 a bylo 
vloženo do předmětné spisové dokumentace dne 10. 3. 2021 pod č. j. sukl69347/2021 (jinde 
jen jako „hloubková revize“ a „rozhodnutí z hloubkové revize“). Pro úplnost lze dodat, 
že reference označovaná v napadeném rozhodnutí číslem 9 skýtá právě rozhodnutí 
z hloubkové revize. 
 
Pokud jde o zkrácenou revizi sp. zn. SUKLS147897/2020, v té vydal Ústav meritorní 
rozhodnutí dne 3. 12. 2020. Dané rozhodnutí bylo ovšem následně zrušeno v odvolacím 
řízení, a to konkrétně rozhodnutím ministerstva ze dne 14. 11. 2022, č. j. MZDR 3372/2021-
2/OLZP, zn. L9/2021, z důvodu použití vadného ujednání o úhradě při aplikaci § 39c odst. 2 
písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. Ústavem. Věc řešená v řízení sp. zn. SUKLS147897/2020 pak 
byla vrácena Ústavu k novému projednání.  
 
Co se týče nyní projednávaného případu, odvolací orgán v prvé řadě odkazuje na § 15 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
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zdravotním pojištění, v rozhodném znění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“), jenž se věnuje 
způsobu stanovení ODTD. 
 
Podle § 15 odst. 7 vyhlášky č. 376/2011 Sb. platí, že „Obvyklá denní terapeutická dávka 
stanovená podle odstavců 2 až 6 v rámci revize úhrad podle § 39l zákona se použije 
až do změny v následující revizi úhrad“. 
 
Podle § 15 odst. 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. platí, že „Obvyklá denní terapeutická dávka 
se v rámci revize úhrad změní pouze, je-li ve správním řízení prokázáno, že obvyklé dávkování 
v běžné klinické praxi je odlišné od obvyklé denní terapeutické dávky stanovené v předchozí 
revizi úhrad“. 
 
Odvolací orgán ve světle citovaných ustanovení vyhlášky č. 376/2011 Sb. konstatuje, 
že v předmětném individuálním řízení (jež není revizí úhrad – srov. § 39l a § 39p zákona 
č. 48/1997 Sb.) nebylo možné provést změnu ODTD stanovené v rámci revize úhrad. Ústav 
postupoval správně, pakliže při tvorbě napadeného rozhodnutí použil ODTD předmětných 
přípravků ve výši 700 IU. Rozhodnou skutečností je, že se jednalo o ODTD stanovenou 
pravomocným rozhodnutím Ústavu vydaným v hloubkové revizi sp. zn. SUKLS106462/2017 
(ke stanovení ODTD ve zrušeném rozhodnutí Ústavu ze zkrácené revize 
sp. zn. SUKLS147897/2020 zde odvolací orgán, vycházeje ze skutkového a právního stavu 
panujícího ke dni vydání tohoto rozhodnutí o odvolání, nepřihlíží). 
 
Postupoval-li by Ústav v rámci předmětného správního řízení odchylně, tj. vyhověl-li by 
odvolateli a přistoupil-li by navzdory znění § 15 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. ke změně 
ODTD, jednalo by se z jeho strany o postup contra legem, odporující zásadě zákonnosti, 
zakotvené mj. v § 2 odst. 1 správního řádu. Pravomocné rozhodnutí Ústavu z hloubkové revize 
je pro správní orgány nadále závazné (srov. § 73 odst. 2 správního řádu in principio) a jeho 
zohlednění je zásadní i z hlediska právní jistoty účastníků řízení. Pokud měl odvolatel zájem 
na tom, aby Ústav při vydávání napadeného rozhodnutí nepoužíval ODTD dříve stanovenou 
v revizi úhrad, muselo by být pro dosažení tohoto cíle nejprve odstraněno rozhodnutí 
Ústavu z hloubkové revize sp. zn. SUKLS106462/2017. V této souvislosti lze pro úplnost 
dodat, že proti rozhodnutí Ústavu z hloubkové revize sp. zn. SUKLS106462/2017 nebylo 
žádným z účastníků podáno odvolání (ani se nikdo nezasadil o jeho zrušení jiným zákonem 
předpokládaným způsobem). Za stavu, kdy odvolatel nesouhlasil s ODTD stanovenou 
rozhodnutím v hloubkové revizi, avšak neučinil žádné kroky pro zjednání nápravy v tomto 
ohledu, je třeba důsledky vyplývající z rozhodnutí z hloubkové revize klást k tíži zásadně 
odvolateli (v duchu staré zásady právo přeje bdělým – vigilantibus iura scripta sunt). 
 
Poněvadž odvolatel brojí svým odvoláním toliko vůči použité ODTD léčivé látky rurioctocog 
alfa pegol v hodnotě 700 IU, již v rámci předmětného správního řízení se zřetelem k § 15 
odst. 7 a 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nebylo možné změnit, odvolací orgán shledává odvolací 
námitky nedůvodnými. 
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Jelikož odvolací orgán neshledal žádné jiné vady, které by odůvodňovaly zrušení napadeného 
rozhodnutí, odvolací orgán odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje. 
 

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 
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