
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

Str. 1 z 30 

 
Vyvěšeno dne: 19. 1. 2023 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 19. ledna 2023 

Č. j.: MZDR  3945/2021-2/OLZP 
Zn.: L17/2021 

K sp. zn.: SUKLS225105/2020 

*MZDRX01H9TCK* 
MZDRX01H9TCK 

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: 63830515 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 BOHEMILK a.s., 
se sídlem Podzámčí 385, 517 73 Opočno, IČO: 26470535, 
zastoupena: VALUE OUTCOMES s.r.o., sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, 
IČO: 27079333 
 
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: Svaz 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 17. 12. 2020, 
č. j. sukl319401/2020, sp. zn. SUKLS225105/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o změně výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění potravin pro 
zvláštní lékařské účely (dále také jen jako „PZLÚ“ či „přípravky“), tj.: 
 
Kód Ústavu: Název PZLÚ: Doplněk názvu: 

0217237 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 1X330ML 

0217343 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 12X330ML 

0217344 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 1X200ML 

0217345 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 12X200ML 

0217236 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X330ML 

0217309 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X500ML 

0217311 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X1000ML 

0217346 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X330ML 

0217347 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X200ML 

0217348 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X200ML 

0217416 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X500ML 

0217418 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 6X1000ML 

0217235 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 1X330ML 

0217349 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 12X330ML 

0217350 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 1X200ML 

0217351 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 12X200ML 

0217234 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 1X330ML 

0217352 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 12X330ML 

0217353 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 1X200ML 

0217354 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 12X200ML 
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0217308 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 1X500ML 

0217310 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

0217415 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 12X500ML 

0217417 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 6X1000ML 

0217233 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 1X330ML 

0217355 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 12X330ML 

0217356 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 1X200ML 

0217357 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 12X200ML 

0217232 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 1X330ML 

0217358 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 12X330ML 

0217359 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 1X200ML 

0217360 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 12X200ML 

 
(dále také jen „předmětné PZLÚ“ či „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 7. 9. 2020 obdržel Ústav žádost o stanovení jedné další úhrady zvýšené pro předmětné 
PZLÚ, podanou účastníkem řízení, společností BOHEMILK a.s., se sídlem Podzámčí 385, 517 
73 Opočno, IČO: 26470535, zastoupenou: VALUE OUTCOMES s.r.o., sídlem Václavská 
316/12, 120 00 Praha 2, IČO: 27079333. 
 
Odvolací orgán k tomu upřesňuje, že žádost společnosti BOHEMILK a.s. sice byla označena 
(resp. nadepsána) jako žádost o změnu výše a podmínek úhrady předmětných PZLÚ, z jejího 
obsahu je však zřejmé, že se ve skutečnosti jednalo o žádost o stanovení jedné další úhrady 
zvýšené pro předmětné PZLÚ. Společnost BOHEMILK a.s. si ve své žádosti výslovně přála 
zachovat stávající výše a podmínky úhrady předmětných PZLÚ vztahující se k úrovni základní 
úhrady a nad jejich rámec žádala nově stanovit jednu další úhradu zvýšenou pro předmětné 
přípravky pro jejich klinické využití u některých dalších skupin pacientů – konkrétně u pacientů 
s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním stádiu G3-4. V souladu s větou druhou 
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§ 37 odst. 1 správního řádu přitom platí, že „Podání se posuzuje podle svého skutečného 
obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.“ 
 
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 17. 12. 2020 
napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že: 
 
„1. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 
0217237 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 1X330ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) této potravině pro 
zvláštní lékařské účely mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově 
stanovuje takto: 
 
E / F16, J7, NEF 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
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2. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 
0217343 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 12X330ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 
 
E / F16, J7, NEF 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
 
3. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 
0217344 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 1X200ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 
 
E / F16, J7, NEF 
P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
 

4. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217345 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ CAPUCCINO POR SOL 12X200ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
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10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

5. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217236 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

6. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217309 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X500ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 60,76 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

7. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217311 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X1000ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 121,52 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
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denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

8. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217346 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
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9. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217347 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 1X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

10. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217348 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

11. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217416 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 12X500ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 729,09 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
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10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

12. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217418 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA POR SOL 6X1000ML 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 729,09 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

13. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217235 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 1X330ML 

 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

14. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217349 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 12X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
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denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

15. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217350 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 1X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
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16. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217351 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ LESNÍ JAHODA POR SOL 12X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

17. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217234 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 1X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

18. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217352 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 12X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
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10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

19. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217353 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 1X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

20. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217354 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ MERUŇKA POR SOL 12X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

21. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217308 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 1X500ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 60,76 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
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denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

22. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217310 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 121,52 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
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23. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217415 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 12X500ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 729,09 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

24. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217417 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ NEUTRAL POR SOL 6X1000ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 729,09 
Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

25. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217233 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 1X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
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10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

26. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217355 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 12X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

27. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217356 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 1X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

28. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217357 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ OŘÍŠEK POR SOL 12X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
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denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

29. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217232 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 1X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 40,10 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 
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30. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217358 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 12X330ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 481,20 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

31. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217359 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 1X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 24,30 
Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. 

 

32. zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely: 

Kód SÚKL Název PZLÚ Doplněk názvu 

0217360 NUTREGO RENAL S PŘÍCHUTÍ VANILKA POR SOL 12X200ML 

 

na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných PZLÚ určených pro 
pacienty v predialýze 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39g odst. 3 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění této potravině pro 
zvláštní lékařské účely nemění úhradu ze zdravotního pojištění, která nadále činí 291,64 
Kč 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, § 34 odst. 1 písm. b) a § 
34 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. této potravině pro zvláštní lékařské účely mění 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění tak, že je nově stanovuje takto: 

E / F16, J7, NEF 

P: Potravina pro zvláštní lékařské účely je hrazena u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin v predialyzačním stádiu G3-4 v limitu 400 kcal denně, u věkové skupiny od 65 let a v 
predialyzačním stadiu G5 ND (s eGF pod 0,25 ml/s dosud nedialyzovaných) v limitu 400 kcal 
denně, jako doplněk stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu 
potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. 
Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s 
nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je 
pod 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 
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10 % za poslední 3 měsíce a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku. Dále 
se to týká nemocných, u kterých je sérový albumin pod 35g/l a nebo sérový prealbumin pod 
0,3g/l a zároveň je potřeba omezit příjem fosforu a/nebo draslíku.“ 

 

II. 

Odvolání 

Odvolatel podal dne 5. 1. 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. 

 
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. 

Odvolací orgán z obsahu žádosti společnosti BOHEMILK a.s. zjistil (srov. s větou druhou § 37 
odst. 1 správního řádu), že se ve skutečnosti jedná o žádost o stanovení jedné další úhrady 
zvýšené za balení předmětných přípravků. V žádosti se k tomu na stranách č. 1 a 2 
např. uvádí, že „Jedna další zvýšená úhrada NUTREGO RENAL by byla určená pro pacienty 
s CKD G3-4 od 65 let věku včetně. Vznášený právní nárok žadatel opírá o ustanovení § 39b 
odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění…“ či „Žadatel navrhuje výše jedné další 
zvýšené úhrady NUTREGO RENAL…“ či „Žadatel navrhuje toto znění podmínek jedné další 
zvýšené úhrady…“. 
 

Z obsahu žádosti společnosti BOHEMILK a.s. je navíc zřejmé, že tato společnost také 
explicitně požadovala zachovat výše a podmínky úhrady předmětných přípravků vztahujících 
se k úrovni základní úhrady. V žádosti se k tomu například na straně č. 1 a 2 uvádí, že „Žadatel 
navrhuje zachovat stávající výše základní úhrady NUTREGO RENAL…“ a „Žadatel uvádí 
aktuální znění podmínek základní úhrady NUTREGO RENAL s tím, že tyto požaduje 
zachovat…“. 
 
Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že společnost BOHEMILK a.s. sice svoji žádost nadepisuje 
jako „Žádost o změnu výše a podmínek úhrady potravin pro zvláštní lékařské účely NUTREGO 
RENAL“, přičemž na jejím začátku například také uvádí, že „Žadatel žádá v souladu 
s ustanovením § 39i odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb….“, pročež se tak může na první 
pohled zdát, že by se zde mělo jednat o řízení o změně stávajících výší a podmínek úhrady 
za balení předmětných přípravků ve smyslu § 39i zákona č. 48/1997 Sb., ale s ohledem 
na konkrétní požadavky společnosti BOHEMILK a.s., které jsou v její žádosti dále rozvedeny 
(viz výše), se zde má fakticky jednat o řízení o zcela novém stanovení jedné další úhrady 
zvýšené za balení předmětných přípravků ve smyslu § 39b odst. 11 a § 39g zákona 
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č. 48/1997 Sb. (tzn. nikoliv o změnové řízení dle § 39i zákona č. 48/1997 Sb.). Z napadeného 
rozhodnutí je přitom zjevné, že Ústav si byl konkrétních požadavků společnosti BOHEMILK 
a.s. vědom, kdy je kupříkladu na straně 40 napadeného rozhodnutí uvedeno, že „Žadatel 
nepožaduje změnu podmínek základní úhrady“, přičemž na straně 41 napadeného rozhodnutí 
jsou vzápětí rozepsány konkrétní podmínky jedné další úhrady zvýšené za balení 
předmětných přípravků, které společnost BOHEMILK a.s. požaduje nově stanovit. 

 
V kontrastu s obsahem žádosti však Ústav v napadeném rozhodnutí o požadovaném 
stanovení jedné další úhrady zvýšené nerozhodl (resp. výroková část napadeného rozhodnutí 
o jedné další úhradě zvýšené vůbec nepojednává) a místo toho rozhodl o nepožadované 
(resp. v rozporu s vyjádřením žadatele) změně podmínek úhrady předmětných přípravků 
v úrovni základní úhrady. 
 
Odvolací orgán pak především zdůrazňuje, že předmětné správní řízení je řízením zahájeným 
na žádost ve smyslu § 44 a násl. správního řádu. Pokud je řízení zahájeno na žádost, je 
žadatel tím, kdo vymezuje předmět řízení a s tímto též disponuje. Správní orgán je pak 
rozsahem podané žádosti vázán (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
10. 1. 2013, č. j. 4 Ads 108/2012-31, č. 2815/2013 Sb. NSS). 
 
Vzhledem k tomu, že bylo předmětné správní řízení zahájeno na základě žádosti společnosti 
BOHEMILK a.s., musel Ústav o takové žádosti rozhodnout. To se však v projednávané věci 
v zásadě nestalo, neboť Ústav rozhodl o něčem jiném, než co bylo v žádosti fakticky 
požadováno, a samotná žádost, která řízení iniciovala, tak vlastně zůstala nevyřízena. 
Společnost BOHEMILK a.s. totiž učinila ve své žádosti předmětem správního řízení stanovení 
jedné další úhrady zvýšené pro předmětné přípravky, Ústav tudíž měl v předmětném správním 
řízení rozhodovat o stanovení jedné další úhrady zvýšené pro předmětné přípravky a k tomu 
zde nedošlo (výroková část napadeného rozhodnutí se o jedné další úhradě zvýšené vůbec 
nezmiňuje). 
 
Ze strany 34 napadeného rozhodnutí je zjevné, že Ústav volil změnu podmínek úhrady 
předmětných přípravků jako jakousi alternativu (resp. jakési náhradní řešení) k požadovanému 
stanovení jedné další úhrady zvýšené, přičemž zde Ústav konkrétně například uvedl, 
že „S ohledem na výše uvedené Ústav uzavírá, že nebyla nalezena specifická indikace ani 
určitá skupina pacientů, pro které by bylo dle ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění možné stanovit jednu další zvýšenou úhradu. Ústav návrh žadatele 
na stanovení úhrady pro pacienty s CKD v predialyzačním stádiu G3-4 v malnutrici od 65 let 
věku včetně vyhodnotil jako rozšíření cílové skupiny pacientů pro stanovení základní úhrady.“ 
Takováto změna předmětu řízení správním orgánem v řízení o žádosti však není bez 
aktivity žadatele možná. Společnost BOHEMILK a.s. přitom v době před vydáním 
napadeného rozhodnutí nijak neusilovala o změnu předmětu řízení, resp. o změnu obsahu své 
žádosti, a v takovém úsilí ji ani případně nemohl Ústav zastoupit. Ústav sice mohl změnu 
obsahu žádosti na žádost žadatele povolit, avšak taková žádost o změnu obsahu žádosti 
nebyla žadatelem předložena a Ústav tedy žádnou změnu obsahu žádosti nepovoloval 
(srov. s § 41 odst. 8 správního řádu). Pro úplnost lze dodat, že společnost BOHEMILK a.s. 
neuplatnila ani právo na zúžení předmětu své žádosti ve smyslu § 45 odst. 4 správního řádu. 
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K povolování změny obsahu podání dle § 41 odst. 8 správního řádu odvolací orgán zcela 
na okraj ještě dodává, že se nejedná jen o jakousi formalitu, kdy je žádosti o změnu obsahu 
podání automaticky vyhovováno, neboť při takovém povolování musí správní orgán mimo 
jiného posoudit, zda žadateli jinak hrozí vážná újma – pokud by mu taková vážná újma 
nehrozila (resp. nebyla by prokázána), správní orgán by žádosti o změnu obsahu žádosti 
nevyhověl. Změna předmětu správního řízení, byť třeba fakticky provedená i v prospěch 
žadatele – avšak bez prokázání rizika vzniku vážné újmy na straně žadatele, by pak mohla být 
považována za porušení rovnosti účastníků správního řízení ve smyslu § 7 správního řádu, 
neboť ostatní účastníci správního řízení nemusí mít na takové změně předmětu řízení ani 
zájem, kdy kupříkladu odvolatel ve svém odvolání evidentně nesouhlasí s rozšířením 
podmínek úhrady předmětných přípravků v úrovni základní úhrady. 
 
Vzhledem k tomu, že Ústav v předmětném správním řízení zahájeném na žádost společnosti 
BOHEMILK a. s. změnil předmět řízení bez toho, aniž by o to společnost BOHEMILK 
a. s. vůbec požádala a aniž bylo přitom prokázáno i riziko vážné újmy pro tuto společnost, 
jednal v rozporu s § 41 odst. 8 a § 7 správního řádu. Porušení dispoziční zásady je přitom 
zásadní vadou v postupu Ústavu, kterou nemůže ministerstvo považovat za nevýznamnou či ji 
případně nyní nějak napravit, pročež ministerstvu nezbývá nic jiného, než napadené 
rozhodnutí v celém rozsahu zrušit a vrátit věc Ústavu k novému projednání. 
 
V dalším průběhu předmětného správního řízení si bude Ústav počínat v souladu 
s předmětem předmětného správního řízení vymezeným společností BOHEMILK a. s. 
v žádosti ze dne 7. 9. 2020, ledaže by na základě případné budoucí žádosti o změnu obsahu 
žádosti od této společnosti a prokázání vážné újmy této společnosti hrozící takovou změnu 
žádosti (a s tím i změnu předmětu předmětného řízení) Ústav povolil ve smyslu § 41 odst. 8 
správního řádu. 
 
Závěrem odvolací orgán podotýká, že ani Ústavem formulované nové znění podmínek 
nezvýšené úhrady není zcela srozumitelné a mohlo by být případně v praxi nesprávně 
vykládáno ve vztahu k věkové skupině pacientů od 65 let. Vzhledem k tomu, že odvolací orgán 
napadené rozhodnutí ruší a vrací Ústavu k novému projednání, na tuto okolnost Ústav 
upozorňuje.   

 

IV. 

 

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 



 

 

Str. 30 z 30 

 

P o u č e n í :  

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
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