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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 Svazem zdravotních pojišťoven ČR, z. s.,  
se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO: 63830515 
 
▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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▪ Gilead Sciences Ireland UC 
se sídlem IDA Business&amp; Technology Park, T45 DP77, Carrigtohill, Irsko, 
ev. č.: 259755, 
zastoupena: Mgr. Simona Másilková, Gilead Sciences s.r.o., sídlem Pujmanové 1753/10a, 
140 00 Praha 4, IČO: 24268551 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka 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, všichni společně zastoupeni Svazem zdravotních pojišťoven ČR, z. s., 
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 18. 8. 2020, 
č. j. sukl174018/2022, sp. zn. SUKLS48287/2022 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek první dočasné úhrady 
ze zdravotního pojištění léčivého přípravku: 
 
Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
0255303 TRODELVY 200MG INF PLV CSL 1 

 
(dále také jen „předmětný přípravek“) 
 

t a k t o: 
 
Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výrok č.  2 napadeného 
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 4. 3. 2022 obdržel Ústav žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek první 
dočasné úhrady ze zdravotního pojištění předmětného přípravku, podanou účastníkem 
řízení, společností Gilead Sciences Ireland UC, se sídlem IDA Business&amp; 
Technology Park, T45 DP77, Carrigtohill, Irsko, zastoupeného: Mgr. Simona Másilková, 
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Gilead Sciences s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO: 24268551 
(dále také jen „držitel rozhodnutí o registraci“ nebo „držitel“). 
 
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 platném znění 
(dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) 
dne 18. 8. 2022 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. stanovuje léčivému přípravku: 
 
Kód SÚKL Název  Doplněk názvu 
0255303 TRODELVY 200MG INF PLV CSL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 10 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 8 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění maximální cenu ve výši 23 790,61 Kč. 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku č. 2 uvedeném v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
2. zařazuje léčivý přípravek: 
 
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu 
0255303 TRODELVY 200MG INF PLV CSL 1 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 10 písm. e) a v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 
zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivé látky sacituzumab govitekan pro léčbu 
pokročilého triple-negativního karcinomu prsu 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 10 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovuje uvedenému léčivému přípravku první 
dočasnou úhradu ze zdravotního pojištění ve výši 22 254,97 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 10 písm. b) a v souladu s ustanovením § 39b odst. 10 
písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b), 
§ 34 odst. 2 a § 39 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) stanovuje uvedenému léčivému přípravku podmínky 
první dočasné úhrady ze zdravotního pojištění takto: 
S 
P: Sacituzumab govitekan je hrazen u dospělých pacientů s neresekovatelným 
nebo metastazujícím triple-negativním karcinomem prsu, kteří podstoupili dvě nebo více 
předchozích systémových terapií, z nichž byla alespoň jedna pro pokročilé onemocnění. 
Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity. 
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Pacient musí kumulativně splňovat následující podmínky: 
a) má výkonnostní stav 0–1 dle ECOG;  
b) předchozí terapie má zahrnovat antracyklin a taxan, kromě pacientů, kteří nebyli 

pro tuto léčbu vhodní; 
c) nevykazuje přítomnost klinicky aktivních mozkových metastáz anebo jsou mozkové 

metastázy adekvátně léčené. 
 
První dočasná úhrada bude v souladu s ustanovením § 39d odst. 3 a s přihlédnutím 
k ustanovení § 39h odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovena na dobu 
3 let ode dne vykonatelnosti rozhodnutí.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 6. 9. 2022 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené 
rozhodnutí v rozsahu výroku č. 2 (stanovení první dočasné úhrady) a domáhá se zrušení 
rozhodnutí a navrácení Ústavu k novému projednání. 
 
Část napadeného rozhodnutí Ústavu nabyla právní moci dne 8. 9. 2022, a to v rozsahu 
výroku č. 1. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, 
kterému předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
 
Odvolatel vznáší vůči napadenému rozhodnutí následující námitky. 
 
Ústav zcela zásadně změnil výši nákladů na hodnocenou intervenci až v napadeném 
rozhodnutí, na základě podkladu držitele, ke kterému neměli účastníci možnost se vyjádřit. 
 
Ústav uvedl, že uzavření ujednání podle § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. je 
soukromoprávní smlouva bez přímého vlivu na probíhající správní řízení. S tímto názorem 
odvolatel nesouhlasí, protože podle § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. je to právě Ústav, 
který má nezastupitelnou roli ve vymezení částky, která bude předmětem smluvního 
ujednání, když „Náklady z prostředků zdravotního pojištění vynaložené na úhradu vysoce 
inovativního léčivého přípravku poskytovaného pojištěncům po dobu platnosti rozhodnutí 
o stanovení dočasné úhrady nesmí přesáhnout výši uvedenou v analýze dopadu 
do rozpočtu, která byla podkladem pro rozhodnutí Ústavu.“ Z citovaného je zřejmé, 
že správné a úplné podklady pro vydání rozhodnutí v části nákladů na hodnocenou 
intervenci jsou zásadní pro uzavření ujednání dle uvedeného ustanovení zákona. 
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Právě v této části hodnocení Ústav do napadeného rozhodnutí uvedl částku nákladů 
297 158 648 Kč ročně, zatímco v hodnotící zprávě uvedl v řádku Náklady HI na straně 18 
částku 2 007 829 Kč. Z uvedeného je patrné, že podklady pro rozhodnutí se právě v této 
části zásadním způsobem změnily. 
 
Z uvedených důvodů nelze souhlasit s procesním postupem Ústavu, kdy účastníkům řízení 
nebylo umožněno řádně se vyjádřit ke všem relevantním podkladům pro rozhodnutí. 
Odvolatel se prokazatelně nemohl standardně vyjádřit k hodnocení Ústavu, které se 
zásadním způsobem změnilo ve srovnání s hodnotící zprávou v části, která je potřebná 
pro uzavření ujednání o výši nákladů na posuzované léčivé přípravky. Místo, aby Ústav nové 
skutečnosti zhodnotil a určil lhůtu pro vyjádření k těmto novým podkladům, přistoupil 
k vydání napadeného rozhodnutí. Nestanovením lhůty pro vyjádření k novým podkladům 
Ústav porušil § 36 odst. 3 správního řád, kde se uvádí: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být 
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí…“. 
 
Dne 19. 9. 2022 zaslal Ústavu držitel rozhodnutí o registraci předmětného přípravku své 
vyjádření k odvolání, v němž uvádí následující: 
 
Držitel předně uvádí, že považuje napadené rozhodnutí za správné a zákonné a nevidí 
důvody, pro které by mělo být rozhodnutí zrušeno, resp. správní řízení v napadané části 
vráceno k novému projednání. 
 
Držitel současně upozorňuje, že v průběhu správního řízení nebyly ze strany odvolatele ani 
VZP, jakožto tzv. správců rozpočtu veřejného zdravotního pojištění napadány podklady 
o dopadu předmětného přípravku na rozpočet, resp. nebyly hodnoceny negativně ve smyslu, 
že by Ústav neměl předmětnému přípravku úhradu stanovit, neboť by takové rozhodnutí bylo 
v rozporu s veřejným zájmem dle § 17 odst. 2 ve spojení s § 39d zákona č. 48/1997 Sb. 
 
VZP a držitel pouze v průběhu správního řízení požadovali, aby v hodnotící zprávě Ústav 
upřesnil rozpad celkových nákladů hodnocené intervence na farmaceutické a administrativní. 
Tím, že Ústav na základě podkladů, které měli všichni účastníci správního řízení k dispozici, 
požadavku VZP a držitele vyhověl, v napadeném rozhodnutí fakticky došlo ke snížení limitu, 
do kterého náklady na léčbu předmětným přípravkem hradí zdravotní pojišťovny. Jednalo se 
tedy o změnu pro zdravotní pojišťovny, tedy i odvolatele, příznivou. 
 
S ohledem na výše uvedené má držitel za to, že v případě, že by došlo ke zrušení 
předmětného rozhodnutí a vrácení věci Ústavu k novému projednání, lze očekávat, že Ústav 
rozhodne v novém projednání obdobně a předmětnému přípravku stanoví úhradu ve shodné 
výši jako v napadeném rozhodnutí. V tomto směru proto držitel odkazuje na ustálenou 
judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky, podle které není důvodné „rušit 
rozhodnutí v situaci, kdy je zřejmé, že správní orgán – jen po odstranění vytýkané vady – 
vydá v novém řízení rozhodnutí v zásadě shodné“. Viz rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ze dne 4. 1. 2011, č. j. 2 As 80/2010-49. 
 



 

 

Str. 6 z 12 

 

Držitel dále uvádí, že pokud by v rámci odvolacího řízení došlo ke zrušení napadeného 
rozhodnutí a s tím související úhrady předmětného přípravku, přičemž důvodem pro takové 
zrušení by bylo pochybení Ústavu, držitel by následně musel posoudit, zda mu v důsledku 
takového postupu Ústavu nevznikla škoda, jejíž náhrady by se mohl v souladu se zákonem 
domáhat. 
 
Na závěr držitel uvádí, že zrušení napadeného rozhodnutí by mělo dopad nejen na práva 
a povinnosti účastníků předmětného správního řízení, ale především na pacienty, pro které 
je předmětný přípravek určen. Vzhledem k tomu, že § 39d odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
stanovuje držiteli rozhodnutí o registraci povinnost zajistit úhradu nákladů na předmětný 
přípravek pro pacienty rozléčené tímto přípravkem ke dni zrušení rozhodnutí, jeho případné 
zrušení by v konečném důsledku vedlo k omezení dostupnosti předmětného přípravku 
pro pacienty, u kterých k zahájení léčby tímto přípravkem ke dni zrušení napadeného 
rozhodnutí nedošlo, a to bez ohledu na skutečnost, že by pro takové pacienty bylo podání 
předmětného přípravku terapeuticky vhodné. 
 
 

IV. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Nejprve odvolací orgán shrnuje, že z odvolací argumentace odvolatele je zjevné, 
že odvolatel brojí proti posouzení otázky předpokládaného dopadu první dočasné úhrady 
předmětného přípravku na finanční prostředky zdravotního pojištění. 
 
K tomu je vhodné upozornit, že předmětné správní řízení bylo zahájeno ke dni 18. 8. 2022. 
Otázku předpokládaného dopadu první dočasné úhrady předmětného přípravku na finanční 
prostředky zdravotního pojištění je tedy třeba posoudit ve vztahu ke znění zákona 
č. 48/1997 Sb., platného od 1. 1. 2022, které oproti předcházejícímu znění doznalo určitých 
změn, mimo jiného právě i v oblasti dopadu do rozpočtu. 
 
Od 1. 1. 2022 již zákon č. 48/1997 Sb. např. explicitně obsahuje bližší definici výše dopadu 
do rozpočtu. Podle věty třetí (resp. předposlední věty) § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
platí, že „Výše dopadu do rozpočtu se stanoví jako rozdíl nákladů na léčbu daného 
onemocnění spojenou s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které by byly hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a nákladů na léčbu 
s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného 
postupu, který již je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.“ Z této zákonné definice je 
například zjevné, že dopad do rozpočtu se netýká jen nákladů na léčivý přípravek, nýbrž 
i jiných případných nákladů na léčbu daného onemocnění. Může se tak např. jednat 
o náklady na určité diagnostické výkony, náklady na zvládání určitých nežádoucích účinků 
a podobně. Pro úplnost je vhodné podotknout, že výše dopadu do rozpočtu je dle zákonné 
definice rozdílem nákladů. Může být tedy ve výsledku i negativní (tj. úsporová výše), byla-li 
by nová intervence spojena s nižšími výdaji z prostředků veřejného zdravotního pojištění než 
intervence stávající. Tato eventualita však v praxi patrně nebude nastávat příliš často, častěji 
lze spíše očekávat situaci opačnou, tedy výši dopadu do rozpočtu v pozitivních číslech 
(tj. přírůstkovou výši), jako je tomu ostatně i v předmětném případě. 
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Od 1. 1. 2022 již zákon č. 48/1997 Sb. také např. explicitně obsahuje i podmínku, kterou 
musí dopad do rozpočtu splňovat. Podle věty čtvrté (tedy poslední věty) § 15 odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. tak platí, že „Dopad do rozpočtu musí být v souladu s veřejným zájmem podle 
§ 17 odst. 2.“ 
 

Odvolatel namítá, že ve lhůtě k vyjádření k podkladům pro rozhodnutí byl Ústav 
žadatelem upozorněn na chybnou výši nákladů na hodnocenou intervenci uvedenou v části 
analýzy dopadu na rozpočet, přičemž Ústav v této souvislosti obdržel od žadatele dne 
15. 7. 2022, tj. po lhůtě pro vyjádření k hodnotící zprávě, doplňující podklady označené jako 
obchodní tajemství obsahující podrobnou interpretaci výsledku analýzy dopadu na rozpočet, 
vč. disagregace farmaceutických nákladů na úhradu VILP. Tyto skutečnosti následně Ústav 
zohlednil při vydání napadeného rozhodnutí, kde náklady na hodnocenou intervenci (HI) 
činily 297 158 648 Kč ročně, což je zcela jiná skutečnost než ve vydané hodnotící zprávě 
ze dne 30. 6. 2022, kde v části nákladů na HI Ústav uvedl částku 2 007 829 Kč pro každý rok 
uvažovaného horizontu. K tomu uvádí odvolací orgán následující. 
 
Hodnotící zpráva Ústavu ze dne 30. 6. 2022, byla do předmětné spisové dokumentace 
vložena stejného dne pod č. j. sukl138851/2022. Ve stejný den bylo do předmětné spisové 
dokumentace pod č. j. sukl138861/2022 vloženo také sdělení Ústavu o ukončení 
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. 
 
Na straně 18 hodnotící zprávy je přehledová tabulka k dopadu do rozpočtu. V této tabulce 
figuruje jak částka 2 007 829 Kč, tak i částka 297 158 648 Kč. Tyto dvě různé částky přitom 
zcela zjevně nevyjadřují v dané tabulce stejný parametr. Na straně 28 a 29 napadeného 
rozhodnutí je pak uvedena podobná tabulka, ve které opět figurují obě výše uvedené částky 
a opět přitom zjevně nevyjadřují stejný parametr. V tomto ohledu jsou tabulka z hodnotící 
zprávy a tabulka z napadeného rozhodnutí obdobné. Není tedy možné bez dalšího tvrdit, 
že z částky 2 007 829 Kč, která byla prezentována v hodnotící zprávě, se v napadeném 
rozhodnutí stala částka 297 158 648 Kč.  
 
Je však pravdou, že v tabulce v hodnotící zprávě je částka 2 007 829 Kč řazena v kolonce 
„Náklady HI (Kč)“, kdežto v napadeném rozhodnutí je stejná částka uvedena v kolonce 
„Náklady HI/pacient (Kč)“. Částka 297 158 648 Kč v tabulce z hodnotící zprávy i v tabulce 
z napadeného rozhodnutí figurovala v kolonce „Náklady celkem (Kč)“. V rámci napadeného 
rozhodnutí však figuruje hned ve dvou kolonkách zároveň a kromě kolonky „Náklady celkem 
(Kč)“ figuruje i v kolonce „Náklady HI (Kč)“, která byla v hodnotící zprávě vyhrazena pro 
částku „2 007 829 Kč“. Dle názoru odvolacího orgánu je to způsobeno především tím, že 
Ústav v rámci napadeného rozhodnutí explicitně upřesnil, že částka 2 007 829 Kč odpovídá 
ročním nákladům pouze na jednoho pacienta, čímž do určité míry svou původní tabulku 
zpřesnil a tím logicky došlo i k určitému posunu užité terminologie v tabulce v napadeném 
rozhodnutí.  
 
Nutno však zdůraznit, že již z hodnotící zprávy bylo zjevné, že částka 2 007 829 Kč odpovídá 
ročním nákladům na jednoho pacienta. Na straně 17 hodnotící zprávy je totiž např. uvedeno, 
že „Celkové náklady na léčbu 1 pacienta léčeného LP TRODELVY odpovídaly 
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2 007 829 Kč“. Materiály od žadatele předložené v době po vydání hodnotící zprávy 
(tj. v době po ukončení shromažďování podkladů pro vydání napadeného rozhodnutí), kde 
vlastně pouze žádá v tabulce dopadů na rozpočet o oddělení farmaceutických a celkových 
nákladů, na této okolnosti nic nezměnily a nijak neovlivnily rozhodnutí Ústavu ve věci, pročež 
tedy v tomto ohledu nedošlo dle odvolacího orgánu k porušení práva odvolatele na možnost 
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dodává, že obsah hodnotící zprávy se nemusí nutně zcela 
přesně shodovat s následným rozhodnutím Ústavu. Vydáním hodnotící zprávy v řízení dle 
§ 39d zákona č. 48/1997 Sb. Ústav v zásadě ověřuje platnost některých svých zjištění 
a názorů, čímž také naplňuje zásadu materiální pravdy vyjádřenou v § 3 správního řádu. 
Na druhou stranu by však neměl být případný rozdíl mezi hodnotící zprávou (resp. poslední 
hodnotící zprávou, bylo-li by hodnotících zpráv vícero) a následně vydaným rozhodnutím 
Ústavu zásadního charakteru, aby případně některý účastník správního řízení z důvodu 
avizovaného výsledku řízení třeba i neupustil od využití svého práva na vyjádření se 
k podkladům pro vydání rozhodnutí, což by mu následně mohlo jít k tíži. K takové situaci zde 
však nedošlo. 
 
Argumentaci odvolatele ohledně změny částky 2 007 829 Kč na částku 297 158 648 Kč 
v rámci řešení otázky dopadu do rozpočtu tak nelze přisvědčit. 
 
Odvolací orgán je však nucen konstatovat, že pouhým upřesněním tabulky na straně 28 a 29 
napadeného rozhodnutí Ústav bohužel otázku dopadu do rozpočtu první dočasné úhrady 
předmětného přípravku dostatečně nevyřešil. 
 
Odvolací orgán především shledává pochybení Ústavu v tom, že jak v hodnotící zprávě, tak 
pak především v napadeném rozhodnutí, se Ústav omezil na konstatování, že „Ústav výši 
dopadu na rozpočet neposuzuje“ či „Ústav výsledný dopad na rozpočet neposuzuje“. 
 
Na straně 29 napadeného rozhodnutí Ústav nejprve uvedl, že „Vzhledem k tomu, 
že předmětem správního řízení je stanovení první dočasné úhrady vysoce inovativního 
léčivého přípravku, Ústav výši dopadu na rozpočet neposuzuje, nicméně v souladu 
s ustanovením § 39d odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění náklady z prostředků 
zdravotního pojištění vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku 
poskytovaného pojištěncům po dobu platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady nesmí 
přesáhnout výši uvedenou v analýze dopadu do rozpočtu, která byla podkladem pro 
rozhodnutí Ústavu.“ a dále, že „Analýza dopadu na rozpočet léčivého přípravku TRODELVY 
v indikaci neresekovatelný nebo metastazující triple negativní nádor prsu (mTNBC) 
u populace dospělých pacientů, kteří podstoupili dvě nebo více předchozích systémových 
terapií, z nichž byla alespoň jedna pro pokročilé onemocnění, odhaduje 148 léčených 
pacientů ročně a ukazuje výsledek ve výši 277,7 mil. Kč každoročně v prvních pěti letech. 
Výsledný dopad na rozpočet lze s ohledem na výše uvedené považovat za očekávatelný. 
Vzhledem k tomu, že předmětem správního řízení je stanovení první dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku, Ústav výsledný dopad na rozpočet neposuzuje.“ 
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Z argumentace Ústavu je tak zjevné, že Ústav nepovažuje předpokládaný dopad první 
dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění za okolnost, která by mohla mít 
vliv na stanovení první dočasné úhrady, tedy že nelze na základě předpokládaného dopadu 
do rozpočtu první dočasnou úhradu nepřiznat. Ústav to vyjádřil již tím, když v napadeném 
rozhodnutí uvedl, že „Ústav výsledný dopad na rozpočet neposuzuje.“ či „Ústav výši dopadu 
na rozpočet neposuzuje“. S tím však odvolací orgán nesouhlasí, jelikož i stanovení první 
dočasné úhrady musí být v souladu s veřejným zájmem ve smyslu § 17 odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací orgán opakuje, že poslední věta § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, 
že „Dopad do rozpočtu musí být v souladu s veřejným zájmem podle § 17 odst. 2.“. 
Veřejným zájmem se přitom podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. konkrétně rozumí 
veřejný zájem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému 
zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 
pojištění. Byl-li by tedy předpokládaný dopad do rozpočtu u první dočasné úhrady 
předmětných přípravků takový, resp. natolik vysoký, že by to již neumožňovalo zajištění 
kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability 
v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění, nebyl by takový dopad 
v souladu s chráněným veřejným zájmem a ustanovení poslední věty § 15 odst. 8 zákona 
č. 48/1997 Sb. by tudíž nebylo dodrženo. 
 
V rámci veřejného zájmu je tedy bezpochyby nutné zkoumat i finanční udržitelnost 
celého systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud by stanovení první dočasné 
úhrady svým dopadem do rozpočtu již ohrožovalo veřejný zájem na udržitelnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění, pak by bylo možné stanovení první dočasné 
úhrady správním orgánem odepřít. Předpokládaný dopad do rozpočtu je velmi důležitý 
parametr ve správních řízeních systému úhrad. Ostatně bylo by absurdní, kdyby měla 
být např. přiznávána taková dočasná úhrada, na kterou by však systém veřejného 
zdravotního pojištění neměl dostatek finančních prostředků. 
 
Lze dodat, že v praxi by vykazoval příliš vysoký dopad do rozpočtu nejspíše určitou 
dynamiku. Nejprve by (třeba i s určitou latencí) došlo k narušení finanční stability systému. 
Takový dopad do rozpočtu, který by již svým značným rozsahem vážně narušoval stabilitu 
systému zdravotnictví v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění 
(což je část chráněného veřejného zájmu), by následně zcela logicky vážně narušoval 
i zajišťování kvality a dostupnosti hrazených služeb a fungování systému zdravotnictví (což 
je také část chráněného veřejného zájmu), systém by zkrátka pro své řádné fungování neměl 
po určité době dostatek financí. 
 
Při příliš vysokém dopadu do rozpočtu, který by nebyl v souladu s veřejným zájmem, by 
zcela logicky selhávalo dosahování co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby, což je dílčí 
podmínka účelné terapeutické intervence (srov. s § 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb.), bez 
jejíhož splnění nelze úhradu léčivému přípravku přiznat (srov. s § 15 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 48/1997 Sb.) 
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Domnívá-li se snad Ústav, že úplnému posouzení otázky dopadu do rozpočtu brání v řízení 
o dočasné úhradě § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., nemůže se s tímto názorem odvolací 
orgán ztotožnit. Zákon č. 48/1997 Sb. klade požadavek na zkoumání dopadu do rozpočtu, 
přičemž § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. tento požadavek v rámci řízení o dočasné 
úhradě nijak neruší. Analýza předpokládaného dopadu do rozpočtu je ostatně podle § 39d 
odst. 5 ve spojení s § 39f odst. 6 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. nezbytnou náležitostí, která 
má být předložena spolu s žádostí o stanovení první dočasné úhrady.  
 
Smlouvy uzavřené mezi zdravotními pojišťovnami a držiteli rozhodnutí o registraci dle § 39d 
odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. upravují situaci, kdyby byly některé dílčí hodnoty z podkladové 
analýzy dopadu do rozpočtu v praxi překročeny. Okolnost uzavírání těchto smluv však sama 
o sobě neznamená, že je v řízení prezentovaný dopad do rozpočtu v souladu s veřejným 
zájmem podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Ústav sice v souvislosti s přiznáním první dočasné úhrady předmětným přípravkům 
provedl určité posouzení žadatelem předloženého hodnocení dopadu do rozpočtu 
(srov. s § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.), avšak jelikož tak učinil zcela 
bez ohledu na pravidlo vyjádřené v poslední větě § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., 
porušil tím § 15 odst. 6 písm. d) a § 39d odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., jelikož první 
dočasnou úhradu přiznal tak, aniž by zaujal postoj k tomu, zda je při předpokládaném 
dopadu do rozpočtu přiznání první dočasné úhrady předmětných přípravků 
ve veřejném zájmu. 
 
V tomto ohledu jsou odvolacích námitky odvolatele důvodné. 
 
Jen zcela na okraj lze podotknout, že nadhodnocená analýza dopadu do rozpočtu pro první 
dočasnou úhradu spíše svědčí pro takový dopad do rozpočtu, který není souladný 
s veřejným zájmem, neboť se tím v zásadě na úkor finančních prostředků veřejného 
zdravotního pojištění může oddalovat povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit 
nadlimitní úhradu (prostřednictvím nadhodnocení limitní částky). To nicméně není situace 
předmětného správního řízení. Ovšem i tato okolnost svědčí pro to, že odhad dopadu 
do rozpočtu by měl být co možná nejpřesnější. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán shledal napadené rozhodnutí ve výroku č. 2 jako 
nesouladné s právními předpisy, v této části napadené rozhodnutí v souladu s § 90 
odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. ruší a vrací věc Ústavu k novému projednání. 
Odvolací orgán dodává, že nemůže napravit vady, kterých se Ústav dopustil, tím, že by 
napadené rozhodnutí změnil, jelikož by zdravotním pojišťovnám (např. Všeobecné zdravotní 
pojišťovně, která se ani proti napadenému rozhodnutí neodvolala) hrozila újma z důvodu 
ztráty možnosti odvolat se proti změněnému rozhodnutí, a navíc ani není zřejmé, zda by to 
vůbec bylo ku prospěchu odvolatele, neboť není jasné, jakou výši dopadu do rozpočtu by 
odvolatel považoval za akceptovatelnou. 
 
V dalším průběhu předmětného správního řízení posoudí Ústav otázku předpokládaného 
dopadu do rozpočtu znovu. Bude-li přitom mít za prokázané, že předpokládaný dopad 
do rozpočtu není v souladu s veřejným zájmem podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., 
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první dočasnou úhradu předmětným přípravkům v souladu s § 15 odst. 6 písm. d) a § 39d 
odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. nepřizná. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán napadené rozhodnutí v odvoláním napadené části ruší 
pro nesoulad s právními předpisy, nebude se v souladu se zásadou vyjádřenou v § 39g 
odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. věcně vypořádávat s dalšími odvolacími argumenty 
odvolatele. 
 
 
K vyjádření žadatele k předloženému odvolaní odvolací orgán uvádí, že zejména kvůli tomu, 
že v dosavadním průběhu předmětného správního řízení nebylo prokázáno, že je 
prezentovaný dopad do rozpočtu v souladu s veřejným zájmem podle § 17 odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., nemůže odvolací orgán rozhodnutí v jeho odvoláním napadené části potvrdit. 
Ústav v napadeném rozhodnutí neuvádí, zda je předpokládaný dopad do rozpočtu u první 
dočasné úhrady předmětných přípravků v souladu s veřejným zájmem, a v zásadě má za to, 
že tuto otázku není nutné řešit. Odvolací orgán má však na tuto problematiku jiný názor, tedy 
že předpokládaný dopad do rozpočtu u dočasné úhrady je jednou z rozhodných okolností 
pro stanovení dočasné úhrady. 
 
Odvolací orgán vnímá obavy žadatele, že při zrušení napadeného rozhodnutí mu vznikne 
v souladu s větou třetí § 39d odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. povinnost zajistit úhradu nákladů 
na předmětné přípravky, avšak to není okolnost, kvůli které by měl odvolací orgán 
potvrdit napadené rozhodnutí nesouladné s právními předpisy. 
 
Je vhodné podotknout, že již od okamžiku podání odvolání proti napadenému rozhodnutí 
(resp. proti jeho úhradové části) přirozeně vyvstává určité riziko zrušení napadeného 
rozhodnutí, a tedy i zániku první dočasné úhrady v souvislosti s rozhodnutím ministerstva. 
Zároveň je přímo ze zákona, konkrétně z poslední věty § 39d odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.   
evidentní, že po uplynutí platnosti rozhodnutí o dočasné úhradě nebo v případě zrušení jeho 
platnosti je držitel rozhodnutí o registraci vysoce inovativního léčivého přípravku povinen 
zajistit úhradu nákladů na léčivý přípravek.  
 
Stanovením zákonných povinností dle § 39d odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. došlo 
k významnému posílení jistoty dostupnosti zdravotní péče u rozléčených pacientů, avšak 
na druhou stranu to neznamená, že se tak děje výhradně k tíži držitelů rozhodnutí 
o registraci. Držitelé rozhodnutí o registraci totiž mají možnost začít obchodovat své 
přípravky na tuzemském trhu s přispěním z prostředků veřejného zdravotního pojištění ještě 
dříve, než by se případně stalo napadené rozhodnutí Ústavu pravomocné. Osoby 
obchodující s předmětnými přípravky mohou mít z jejich prodeje příjmy i v případě, že jsou 
po určitou dobu hrazeny na základě rozhodnutí Ústavu, které není souladné s právními 
předpisy. Není tak možné tvrdit, že držitel rozhodnutí o registraci musí ve vztahu k dočasné 
úhradě jeho léčivých přípravků snášet jen samá rizika, a přitom nemá žádné benefity.  
 
Na druhou stranu si je ministerstvo vědomo komplikovanosti dané situace a možných 
nežádoucích dopadům na držitele rozhodnutí o registraci vysoce inovativních léčivých 
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přípravků, potažmo na pacienty, bude-li vstup těchto léčiv do klinické praxe zdržován 
z důvodu opatrnosti v případě podání odvolání. 

Jak prvoinstanční správní orgány, tak správní orgány druhé instance zajisté mají zájem 
na tom, aby jejich rozhodnutí byla bezvadná a nemusela být nadřízenými správními orgány, 
resp. soudy rušena pro nezákonnost či nesprávnost. V tomto ohledu nelze než apelovat 
na účastníky řízení, aby již během řízení v prvním stupni spolupracovali nejen s Ústavem, 
ale případně i s ostatními účastníky předmětného správního řízení, aby byly veškeré sporné 
okolnosti pokud možno odstraněny již před vydáním rozhodnutí Ústavu a vydané rozhodnutí 
pak bylo nejen zákonné, ale i akceptovatelné pro všechny účastníky správního řízení. 

 
V. 

 
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. 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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