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Vyvěšeno dne: 5. 1. 2023 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 5. ledna 2023 
Č. j.: MZDR 32603/2022-2/OLZP 

Zn.: L65/2022 
K sp. zn.: SUKLS215140/2022 

*MZDRX01M6LSM* 
MZDRX01M6LSM 

ROZHODNUTÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, 
jehož účastníky jsou: 
 
▪ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 
▪ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 
▪ RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 
▪ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 
▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 
▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni: Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s.,  
se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO: 63830515 
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▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
▪ Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., 
se sídlem Herikerbergweg 292, 1101 CT Amsterdam, Nizozemské království, 
ev. č.: 71444246, zastoupena: IQ-MED a.s., se sídlem Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5, 
IČO: 28380061 
 
▪ Accord Healthcare S.L.U., 
se sídlem Edificio Este Planta, World Trade Center 6, 08039 Barcelona, Španělské království, 
ev. č.: B65112930, zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, Pod Kesnerkou 39, 150 00 Praha 5, 
IČO: 48094099 
 
▪ G.L. Pharma GmbH, 
se sídlem Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakouská republika, ev. č.: HRB42243, 
zastoupena: G.L. Pharma Czechia s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24121754 
 
▪ Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 46505164, zastoupena: Glenmark 
Pharmaceuticals Distribution s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, 
IČO: 04727339 
 
▪ Sandoz GmbH, 
se sídlem Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakouská republika, ev. č.: ATU32425809, 
zastoupena: Sandoz s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 41692861 
 
▪ Teva Pharmacenticals CR, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 
 
▪ Zentiva, k.s., 
se sídlem U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030 
 
▪ Krka, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto, 
se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinská republika, ev. č.: 5043611000, 
zastoupena: KRKA ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 79, 18600 Praha 8, IČO: Sokolovská 79, 
186 00 Praha 8 
 
▪ Vipharm S.A., 
se sídlem ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polská republika, 
ev. č.: 0000050025, zastoupena: Pronteker Aleš, Moravská 3334, 430 03 Chomutov 
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▪ Egis Pharmaceuticals PLC, 
se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506, 
zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá, CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., IČO: 63982722, se sídlem 
Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
 
▪ Gedeon Richter Plc., 
se sídlem Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: 110040944, 
zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 
Praha 4, IČO: 24723720 
 
▪ Mylan Pharmaceuticals Limited, 
se sídlem Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irská republika, ev. č.: 695596, 
zastoupena: Viatris CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, IČO: 03481778 

 
▪ MEDOCHEMIE Ltd, 
se sídlem Konstantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Tsiflikoudia, Limassol, Kyperská republika, 
ev. č.: CY10007761P, zastoupena: Medochemie Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 
1566, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 25125559 
 
▪ Neuraxpharm Bohemia s.r.o., 
se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 1100 Praha 1 – Nové město, IČO: 07003773 
 
r o z h o d l o  o odvolání společností  
 

▪ MEDOCHEMIE Ltd, se sídlem Konstantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Tsiflikoudia, 
Limassol, Kyperská republika, ev. č.: CY10007761P, zastoupenou společností 
Medochemie Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – 
Michle, IČO: 25125559 (dále jen „odvolatel 1“ či „odvolatel MEDOCHEMIE“) 

 
▪ Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., se sídlem Herikerbergweg 292, 

1101 CT Amsterdam, Nizozemské království, zastoupenou společností IQ-MED a.s., 
se sídlem Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 41197518 (dále jen „odvolatel 2“ 
či „odvolatel Otsuka“) 
 

▪ Neuraxpharm Bohemia s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 1100 Praha 1 – 
Nové město, IČO: 07003773 (dále jen „odvolatel 3“ či „odvolatel Neuraxpharm“) 

 
proti usnesení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 12. 10. 2022, 
č. j. sukl222942/2022, sp. zn. SUKLS215140/2022 (dále také jen „napadené usnesení“), 
o zastavení správního řízení o zkrácené revizi úhrad skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o, 
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t  a  k  t  o :  
 

P o d l e  §  9 0  o d s t .  5  s p r á v n í h o  ř á d u  s e  o d v o l á n í  z a m í t a j í  
a  n a p a d e n é  u s n e s e n í  s e  p o t v r z u j e .  
 
 

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. 10. 2022 obdržel Ústav žádost (dále jen „žádost“) podanou zdravotními pojišťovnami 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, zdravotní 
pojišťovnou, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036, Vojenskou 
zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 
47114975, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá 
Boleslav, IČO: 46354182, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, se 
sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, společně zastoupenými 
Svazem zdravotních pojišťoven ČR, z.s., se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3, IČO: 63830515 (dále též „žadatel“ či „Svaz zdravotních pojišťoven“), o 
zahájení zkrácené revize systému úhrad ve smyslu § 39p zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“), skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků – parciální 
agonisté dopaminových receptorů, p. o. Tím bylo zahájeno správní řízení vedené pod 
sp. zn. SUKLS215140/2022 (dále také jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 12. 10. 2022 napadené usnesení, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„Ústav zastavuje na základě ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu správní 
řízení o zkrácené revizi úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků – parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o.“ 
 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel MEDOCHEMIE podal dne 31. 10. 2022 proti napadenému usnesení elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
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MEDOCHEMIE se domáhá zrušení napadeného usnesení a navrácení věci Ústavu k novému 
projednání. 
 
Odvolatel Otsuka podal dne 31. 10. 2022 proti napadenému usnesení elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel 
Otsuka se domáhá zrušení napadeného usnesení a navrácení věci Ústavu k novému 
projednání. 
 
Odvolatel Neuraxpharm podal dne 20. 12. 2022 protix napadenému usnesení elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolatel Neuraxpharm tvrdí, že je 
opomenutým účastníkem předmětného správního řízení. Odvolatel Neuraxpharm se domáhá 
zrušení napadeného usnesení a navrácení věci Ústavu k novému projednání. 
 
Dne 23. 12. 2022 bylo Ústavu doručeno podání odvolatele Otsuka označené jako „1. AD 
SPZN SUKLS228680/2022 – vyjádření k hodnotící zprávě [;] 2. AD SPZN 
SUKLS215140/2022 – doplnění odvolání“ (dále jen „doplnění odvolání“). 
  
Ministerstvo na základě předložených odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené usnesení v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatelé brojí proti napadenému usnesení odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
 
Odvolatel MEDOCHEMIE úvodem popisuje průběh správního řízení vedeného Ústavem 
pod sp. zn. SUKLS48833/2017. V tom ministerstvo po odvolání proti meritornímu rozhodnutí 
Ústavu ze dne 2. 5. 2022, č. j. sukl90182/2022, v rámci rozhodnutí  
č. j. MZDR 19522/2022-2/OLZP, zn. L37/2022 (dále jen „L37/2022“), seznalo, že správní 
řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 bylo na základě čl. II zákona č. 371/2021 Sb., kterým 
se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále 
jen „zákon č. 371/2021 Sb.“), ke dni 1. 1. 2022 zastaveno. 
 
Odvolatel MEDOCHEMIE v této souvislosti poukazuje na odůvodnění napadeného usnesení, 
v němž Ústav mj. konstatoval: 
 
„Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 19522/2022-2/OLZP ze dne 31.8.2022, na 
které odkazuje žadatel, bylo rozhodnutí Ústavu ze dne 2. 5. 2022, č. j. sukl90182/2022, sp. zn. 
SUKLS48833/2017, vydané v hloubkové revizi o změně výše a podmínek úhrady 
ze zdravotního pojištění finálně vedené pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
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léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o. zrušeno a správní řízení 
sp. zn. SUKLS48833/2017 zastaveno. Z tohoto důvodu neexistuje a není definována skupina 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových 
receptorů, p. o. Vzhledem k neexistenci této skupiny tak ani není možné ověření aplikace 
výjimky provedení hloubkové revize podle věty druhé ustanovení § 39p odst. 6 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění.  
 
Hloubková revize úhrad sp. zn. SUKLS26737/2010 byla vedena pro skupinu léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivých látek 
quetiapinu, olanzapinu a zotepinu, a pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky aripiprazol, tedy nikoli pro skupinu v 
zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových 
receptorů, p. o., která je předmětem tohoto správního řízení o zkrácené revizi úhrad.  
 
Na základě výše uvedeného Ústav konstatuje, že pro skupinu v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o. není 
splněna podmínka proběhlé hloubkové revize podle ustanovení § 39p odst. 6 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Tato hloubková revize dosud neproběhla. Uvedená skupina 
léčivých přípravků nebyla dosud rozhodnutím Ústavu vytvořena, ani pravomocně zrevidována 
v hloubkové revizi úhrad.“ 
 
Odvolatel MEDOCHEMIE je toho názoru, že napadené usnesení bylo vydáno v rozporu 
se zákonem, neboť z žádosti a obsahu napadeného usnesení je zjevné, že jak žadatel 
v žádosti, tak Ústav v napadeném usnesení byli schopni předmět řízení dostatečně určitě 
vymezit. V očích odvolatele MEDOCHEMIE selhal Ústav, který měl v případě pochybností 
plátce k upřesnění předmětu žádosti vyzvat. Podle odvolatele MEDOCHEMIE žádost 
rozhodně nebyla právně nepřípustná (v této souvislosti odvolatel MEDOCHEMIE odkazuje na 
závěry Nejvyššího správního soudu ohledně pojmu zjevné právní nepřípustnosti vyslovené 
v rozsudku ze dne 7. 5. 2008, č. j. 2 As 74/2007-55), maximálně měla nedostatky odstranitelné 
výzvou adresovanou žadateli-plátci. Odvolatel MEDOCHEMIE pokládá v tomto světle za 
zjevné, že je účastníkem předmětného správního řízení a že napadené usnesení je 
nezákonné. 
 
Odvolatel MEDOCHEMIE se domáhá zrušení napadeného usnesení a následné výzvy Ústavu 
k upřesnění předmětu žádosti, a to formou výčtu kódů jednotlivých léčivých přípravků, jež 
vymezují pseudoreferenční skupinu, v níž má na základě žádosti plátce proběhnout zkrácená 
revize systému úhrad. 
 
Odvolatel MEDOCHEMIE rovněž požaduje, aby úspora deklarovaná plátcem v žádosti, která 
je procesní podmínkou vedení správního řízení, byla žadatelem přezkoumatelně doložena. 
Absence přezkoumatelně doložené úspory je v očích odvolatele MEDOCHEMIE 
o to relevantnější, oč je nejasnější vymezení předmětu žádosti. Nedostatek přezkoumatelně 
doložené úspory pokládá odvolatel MEDOCHEMIE za vadu žádosti. Obecně má být z žádosti, 
jež má být důkazně podložena, zřejmým, čeho se žadatel domáhá a o co žádá. 
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Odvolatel MEDOCHEMIE s ohledem na odvolání proti napadenému usnesení současně 
navrhuje, aby ve druhé zkrácené revizi systému úhrad přípravků s obsahem perorálního 
aripiprazolu (sp. zn. SUKLS228680/2022) bylo vydáno usnesení o zastavení řízení z důvodu § 
66 odst. 1 písm. e) správního řádu, neboť dané řízení je ve vztahu litispendence vůči 
předmětnému správnímu řízení. 
 
Odvolatel Otsuka v rámci odvolání ve shodě s odvolatelem MEDOCHEMIE namítá, 
že žádost, jíž bylo předmětné správní řízení zahájeno, nebyla zjevně právně nepřípustná, 
nýbrž trpěla pouze odstranitelnými vadami. Odvolatel Otsuka rovněž sdílí názor, že revize 
systému úhrad přípravků s obsahem perorálního aripiprazolu je duplicitní k předmětnému 
správnímu řízení. 
 
V rámci doplnění odvolání odvolatel Otsuka připomíná dosavadní průběh předmětného 
správního řízení, brojí proti hodnotící zprávě Ústavu vydané v řízení 
sp. zn. SUKLS228680/2022 a opětovně dovozuje nezákonnost napadeného usnesení spolu 
s existencí překážky litispendence v řízení sp. zn. SUKLS228680/2022. 
 
Odvolatel Otsuka v doplnění odvolání uvažuje, že pokud ministerstvo na rozdíl od Ústavu 
posoudilo podaná odvolání jako přípustná, potom nelze tento závěr vyložit jinak, než že tomu 
tak bylo z důvodu, že předmětem první zkrácené revize úhrad pseudoreferenční skupiny 
parciální agonisté dopaminových receptorů byly (resp. jsou) léčivé přípravky s obsahem 
aripiprazolu, p. o.  
 
Odvolatel Neuraxpharm úvodem svého odvolání popisuje, že je držitelem rozhodnutí 
o registraci léčivých přípravků ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 15MG TBL NOB 28, 
kód Ústavu 0204990, a ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 10MG TBL NOB 28, kód Ústavu 
0204827 (oba přípravky dále souhrnně jako „ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM“), 
jež dle odvolatelových slov spadají do skupiny parciálních agonistů dopaminových receptorů. 
 
Odvolatel Neuraxpharm tvrdí, že se o existenci napadeného usnesení dozvěděl dne 
25. 11. 2022 na základě seznámení se s obsahem vyjádření odvolatele Otsuka v souběžně 
vedeném řízení sp. zn. SUKLS228680/2022. 
 
Odvolatel Neuraxpharm je přesvědčen, že jelikož žadatel označil skupinu přípravků, v níž chtěl 
provést zkrácenou revizi, jako skupinu parciálních agonistů dopaminových receptorů, přičemž 
přípravky ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM do takové skupiny spadají, potom by 
s odvolatelem Neuraxpharm při správném postupu Ústavu mělo být zacházeno jako 
s účastníkem předmětného správního řízení. 
 
Poněvadž Ústav žádným způsobem neoznačil přípravky ARIPIPRAZOLE NEURAXPHARM 
jako součást předmětu řízení a ani neoznačil odvolatele Neuraxpharm za účastníka řízení, 
odvolatel Neuraxpharm uvádí, že se o zahájení předmětného správního řízení a vydání 
napadeného usnesení nemohl při vynaložení veškerého spravedlivě požadovatelného úsilí 
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dozvědět. S odkazem na § 84 odst. 1 správního řádu má proto odvolatel Neuraxpharm za to, 
že mu svědčí právo podat odvolání jakožto opomenutému účastníku řízení. 
 
Odvolatel Neuraxpharm namítá nezákonnost napadeného usnesení pramenící v nesprávné 
interpretaci § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, vyplývající z faktu, že zjevná právní 
nepřípustnost žádosti musí být pro aplikaci daného ustanovení zcela zjevná. Podle odvolatele 
Neuraxpharm měl Ústav – dospěl-li k závěru, že v daném případě nebyly naplněny podmínky 
pro zahájení řízení – žádost zamítnout, případně vyzvat žadatele k odstranění vad žádosti. 
 
Odvolatel Neuraxpharm dodává, že i kdyby měl Ústav za to, že žádost byla skutečně zjevně 
právně nepřípustná, měl odvolatele Neuraxpharm označit za účastníka řízení a umožnit mu 
uplatnit jeho procesní práva. Jelikož tak Ústav neučinil, došlo ke zkrácení odvolatelových 
procesních práv. 
 
Odvolací orgán k tomu uvádí následující. 
 
Předně se bude odvolací orgán zabývat otázkou účastenství odvolatelů, potažmo přípustnosti 
jejich odvolání proti napadenému usnesení. 
 
Odvolacímu orgánu se jeví zřejmým, že žadatel ve zde projednávaném případě usiloval 
o zahájení revizního řízení systému úhrad skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků, jejichž úhrada byla předmětem řízení sp. zn. SUKLS48833/2017, o kterém 
ministerstvo v rozhodnutí L37/2022 seznalo, že bylo ze zákona zastaveno (posuzovaná 
skupina léčivých přípravků byla závěrem řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 označována 
Ústavem jako „parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o.“ – totéž označení užil žadatel 
v žádosti iniciující předmětné správní řízení).  
 
Odvolací orgán nemá ve světle uvedeného pochyb o tom, že se zde žadatel domáhal zahájení 
správního řízení s týmž okruhem léčivých přípravků (a potažmo účastníků), jenž byl zahrnut i 
do řízení sp. zn. SUKLS48833/2017. V této souvislosti nutno připomenout, že právo podat 
odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro zjevnou nepřípustnost žádosti svědčí všem 
účastníkům řízení, nikoli pouze žadateli (srov. např. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. II. 
aktualizované a rozšířené vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 591).  
 
Lze doplnit, že jelikož bylo předmětem napadeného usnesení toliko zastavení řízení z důvodu 
zjevné nepřípustnosti žádosti, pak v předmětném správním řízení nenastala mj. ani žádná 
možnost faktického posouzení v zásadě terapeutické zaměnitelnosti konkrétních léčivých 
přípravků správními orgány, od kteréžto by bylo možné dále odvodit exaktní okruh účastníků 
(institut zastavení řízení pro zjevnou nepřípustnost žádosti je procesním nástrojem, jenž 
možnosti dalšího dokazování a zjišťování bez dalšího vylučuje). 
 
Odvolací orgán proto, jak bylo výše nastíněno, vyšel při vytyčování okruhu účastníků 
předmětného správního řízení primárně z předpokladu, že zde žadatel usiloval o zahájení 
řízení s přípravky/účastníky zahrnutými již v řízení sp. zn. SUKLS48833/2017. Takovými 
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účastníky ovšem k okamžiku ukončení řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 striktně vzato nebyli 
mj. ani odvolatel MEDOCHEMIE či odvolatel Neuraxpharm. Odvolací orgán má nicméně za to 
(a to i vzhledem ke specifické procesní situaci a s přihlédnutím k zásadě vyjádřené ve větě 
prvé § 28 odst. 1 správního řádu („Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo 
tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.“)), že je namístě všechna tři odvolání proti 
napadenému usnesení považovat za přípustná (tedy i odvolání odvolatele Neuraxpharm, 
jemuž lze přiznat postavení opomenutého účastníka řízení a na jehož odvolání lze optikou § 
83 a § 84 správního řádu nahlížet jako na včasné). Tento postoj odvolací orgán zastal i 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o přístup umožňující plné využití procesního práva 
dotčených osob, jenž zároveň nevede k poškození žádného z účastníků řízení (všechna tři 
podaná odvolání jsou koneckonců obsahově obdobná, přičemž i v případě zamítnutí odvolání 
odvolatele MEDOCHEMIE, odvolání odvolatele Neuraxpharm či obou z nich jako 
nepřípustných by odvolací orgán vypořádával tytéž odvolací námitky na základě odvolání 
odvolatele Otsuka). 
 
Nehledě na otázku přípustnosti samotné žádosti a na ni navazující otázku 
správnosti/zákonnosti napadeného usnesení tedy odvolací orgán uzavírá, že podaná odvolání 
proti napadenému usnesení byla přípustná. 
 
Pokud jde o samotné posouzení napadeného usnesení, odvolací orgán pokládá za nezbytné 
připomenout zde nejprve obsah rozhodnutí L37/2022. 
 
Odvolací orgán dospěl v rámci rozhodnutí L37/2022 k závěru, že pokud bylo tam posuzované 
správní řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 zahájeno a vedeno jako druhá hloubková revize 
příslušné referenční skupiny, potom upřesnění předmětu řízení Ústavem nemohlo mít za 
následek kvalitativní změnu esenciálních charakteristik tohoto řízení a jeho „přečíslování“ na 
první revizi úhrad. Nejenže by se takový krok dotkl legitimního očekávání účastníků řízení, 
jednalo by se zároveň o postup odporující zásadám jednotnosti a kontinuity správního řízení, 
v rozporu s ustálenou judikaturou správních soudů věnující se možnostem správních orgánů 
zpřesňovat předmět řízení v jeho průběhu. Veden těmito úvahami odvolací orgán seznal, 
že správní řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 bylo zastaveno, neboť na něj dopadalo 
přechodné ustanovení čl. II zákona č. 371/2021 Sb. 
 
Z prosté skutečnosti, že správní řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 bylo s určitou skupinou 
léčivých přípravků zastaveno, však ještě nelze bez dalšího dovozovat, že lze nyní s touž, 
stejným způsobem vymezenou skupinou v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků zahájit zkrácenou revizi. Odvolací orgán setrvává na názoru, že otázka v zásadě 
terapeutické zaměnitelnosti skupiny léčivých přípravků musí být nejprve posouzena v rámci 
hloubkové revize ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb. Tomuto východisku odpovídá § 39p 
odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., jenž in principio stanoví, že „Zkrácenou revizi úhrad (…) je 
možné uskutečnit pouze u referenční skupiny, ve které proběhla alespoň jedna hloubková 
revize; v opačném případě Ústav provede hloubkovou revizi podle § 39l“. 
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V tomto kontextu se lze v obecném duchu ztotožnit s úvahou Ústavu, že podmínku 
proběhnuvši hloubkové revize nelze mít za nastalých okolností u skupiny parciálních agonistů 
dopaminových receptorů, p. o., za splněnou. První hloubková revize 
sp. zn. SUKLS26737/2010 byla provedena toliko coby revize systému úhrad léčivých 
přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivých látek 
quetiapin, olanzapin a zotepin, druhá hloubková revize sp. zn. SUKLS48833/2017 (v jejímž 
rámci Ústav dospěl k závěru o koncipování předmětné pseudoreferenční skupiny jako skupiny 
perorálních parciálních agonistů dopaminových receptorů) pak byla ex lege zastavena – a 
tedy neskončila pravomocným rozhodnutím – tudíž na ni nelze nazírat jako na revizi 
„proběhlou“. Na základě těchto skutečností lze proto uzavřít, že posouzení v zásadě 
terapeutické zaměnitelnosti léčivých látek skupiny parciálních agonistů dopaminových 
receptorů, p. o., nebylo dosud v hloubkové revizi provedeno. 
 
Odvolací orgán se pak v této rovině může ztotožnit i se závěrem Ústavu ohledně zjevné právní 
nepřípustnosti žádosti o provedení zkrácené revize systému úhrad skupiny léčivých přípravků 
označených jako parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o., jelikož se vskutku jedná o 
revizi skupiny v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků vymezené takovým způsobem, že 
u ní nelze shledat podmínku proběhlé hloubkové revize prokazatelně za splněnou. V tomto 
světle napadené usnesení pohledem odvolacího orgánu neodporuje ani zmiňovanému 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008, č. j. 2 As 74/2007-55, neboť popsaný 
nedostatek splnění podmínky řízení zde lze skutečně shledat na první pohled (na první pohled 
je patrné, že hloubková revize skupiny parciálních agonistů dopaminových receptorů, p. o., 
neproběhla; navíc rozhodnutí ministerstva o zastavení řízení sp. zn. SUKLS48833/2017 ze 
dne 31. 8. 2022 a žádost o zahájení zkrácené revize skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků – parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o ze dne 4. 
10. 2022 následovaly v krátkém časovém úseku po sobě, tudíž měl správní orgán tuto 
problematiku jistě v živé paměti. 
 
V tomto směru pak nelze přistoupit ani na námitku ohledně možnosti opravy žádosti ve smyslu 
§ 37 odst. 2, resp. § 45 odst. 2 správního řádu, neboť nenaplnění podmínky proběhlé 
hloubkové revize ve skupině není vadou žádosti, kterou by bylo možné napravit. 
 
Odvolací orgán měl při posuzování otázky zákonnosti a správnosti napadeného usnesení 
na zřeteli též fakt, že žadatel (Svaz zdravotních pojišťoven), jenž je osobou disponující 
s předmětem správního řízení a v zásadě i s řízením samým, vůči závěru o zjevné právní 
nepřípustnosti žádosti nikterak nebrojil – zřejmě se tedy na rozdíl od odvolatelů ani 
nedomníval, že by žádost byla zatížena vadami odstranitelnými postupem dle § 37 odst. 3, 
resp. § 45 odst. 2 správního řádu (anebo třeba že byla bezvadná). Jakkoli pak ani za takové 
situace nelze obecně upírat ostatním účastníkům řízení právo podat odvolání, je to především 
žadatel, na kom je možnost shledat nedostatky v postupu správního orgánu při posuzování 
žádosti a kdo by vůči takovým nedostatkům měl brojit. Mlčí-li žadatel, možnosti ostatních 
účastníků hájit obsah cizí (žadatelovy) žádosti jsou z povahy věci jen velmi omezené. 
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O tom, že samotný žadatel v zásadě konkludentně přistoupil na postoj a argumentaci Ústavu, 
svědčí i fakt, že po vydání napadeného usnesení podal žadatel žádost novou (a sice žádost 
o provedení zkrácené revize úhrad léčivých přípravků s obsahem léčivé látky aripiprazol, 
p. o.). Řešení navrhované odvolateli, tedy zrušení napadeného usnesení a zastavení nově 
zahájeného řízení (sp. zn. SUKLS228680/2022) z důvodu překážky litispendence, by tak 
za dané situace šlo v podstatě proti vůli žadatele a proti jím zvolenému řešení. V tomto ohledu 
je vhodné znovu připomenout, že žadatel je tím, kdo disponuje s předmětem řízení, jakož 
i s řízením samotným (resp. v tomto případě s oběma řízeními). Proto, vzal-li žadatel 
argumentaci Ústavu za svou a akceptoval závěr o nepřípustnosti původní žádosti, v principu 
není na odvolatelích, aby tito nyní obsah původní žadatelovy žádosti hájili (koneckonců, 
žadatel může svoji žádost vzít kdykoli zpět). I z těchto důvodů má odvolací orgán za to, že 
zrušení napadeného usnesení není za nastalé procesní situace namístě. 
 
Konečně je třeba dodat, že Ústav dne 23. 12. 2022 zahájil z moci úřední správní řízení vedené 
pod sp. zn. SUKLS268747/2022, coby první hloubkovou revizi výše a podmínek úhrady 
léčivých přípravků zařazených do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků – 
parciální agonisté dopaminových receptorů, p. o. Mají-li tedy odvolatelé zájem hájit svá práva 
a oprávněné zájmy stran léčivých přípravků, jež lze zařadit do skupiny  perorálních parciálních 
agonistů dopaminových receptorů, mohou tak plně činit ve správním řízení sp. zn. 
SUKLS268747/2022. 
 
Odvolací orgán tedy ve stínu všech shora popsaných skutečností neshledal důvod pro zrušení 
napadeného usnesení. Lze se ztotožnit se závěrem Ústavu, že žádost, jejímž podáním bylo 
předmětné správní řízení zahájeno, byla zjevně právně nepřípustná, jelikož pro skupinu 
léčivých přípravků, jejichž zkrácená revize úhrad byla předmětem žádosti, nebylo možno 
shledat podmínku věty prvé § 39p odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., tj. proběhnutí alespoň jedné 
hloubkové revize v takto definované skupině, za splněnu. Obecně lze pak uzavřít, že ani 
skutečnost, že (pseudo)referenční skupina má z definice pojímat všechny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné přípravky, nemůže vést k obejití samotného principu posouzení 
v zásadě terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků primárně v hloubkové revizi. Závěry 
rozhodnutí L37/2022 je nutno nazírat prizmatem tehdy projednávaného případu – v tom byla 
řešena problematika kontinuálního charakteru revizního řízení v průběhu jeho vedení. 
 
Námitkou odvolatele MEDOCHEMIE ohledně dokládání deklarovaných úspor při podávání 
žádostí o zahájení zkrácených revizí se zde odvolací orgán nebude zabývat, neboť tato 
problematika se nijak netýká otázky zjevné právní nepřípustnosti žádosti, resp. správnosti 
a zákonnosti napadeného usnesení, o kterých je toto řízení vedeno. 
 
 
 
 
 

IV. 
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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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