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Stanovisko MZ k podobnému přípravku a zkrácenému řízení 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko týkající se postupu při 
posuzování podobného přípravku a s tím souvisejícího zkráceného řízení 

podle ustanovení § 39g odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. 
 

Z dokumentu vyplývá následující: 
 

 Podobným přípravkem je nejen léčivý přípravek (LP) od jiného 

držitele rozhodnutí o registraci, ale také přípravek stejného 

držitele rozhodnutí o registraci. Pokud má tedy držitel rozhodnutí 
o registraci již jeden kód LP (např. pro určitou velikost balení) 

hrazený z veřejného zdravotního pojištění, může pro jiný kód 
(jinou velikost balení) využít zkrácené řízení s odkazem na 

první LP, neboť ten je ve vztahu k němu podobným 
přípravkem.  

 

 Oproti tomu maximální cena a výše základní úhrady budou 

v souladu s ustanovením § 39a odst. 5 a § 39b odst. 6 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění sníženy pouze u takového prvního 

obdobného přípravku, který náleží jinému držiteli o registraci. 
Nehrozí tedy situace, že by držitel referencí nového přípravku 

k vlastnímu produktu ohrozil cenu či úhradu jiného svého již 

hrazeného přípravku.  
 

 Referenčním léčivým přípravkem nemůže být LP, který má 

podmínky úhrady stanovené podle právní úpravy účinné do 
31.12.2007, jež současná právní úprava nezná (tedy LP se 

symboly B, H, K, T, O, U). Pakliže ovšem LP, který získal úhradu 
před 31.12.2007, nemá limitovánu úhradu již neplatnými 

podmínkami úhrady, lze jej jako referenční podobný přípravek 

použít; výše úhrady se pak stanoví postupem podle § 21 prováděcí 
vyhlášky.  

 
Potud považujeme stanovisko za přínosné a srozumitelné, jakkoliv 

z pohledu obsahu ne zcela nesporné. Držitelé, jejichž žádosti o cenu a 

úhradu léčivého přípravku cestou zkráceného řízení dle podobného 
přípravku Ústave zamítl právě s odůvodněním na nemožnost postupu podle 

přípravku stejného držitele rozhodnutí, tak mohou uvažovat o novém 
podání žádosti, stejně jako o náhradě škody způsobené nesprávným 

úředním postupem správního orgánu.  
Stanovisko však dále na stranách 6-8 rozvádí možné případy průběhu 

zkráceného řízení v závislosti na tom, zda je žádost úplná, zda Ústav 

shledá posuzovaný LP podobným přípravkem či na dalším postupu 
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účastníků řízení. Tuto část považujeme za velmi nejasnou a 
nesrozumitelnou. Tak např. Ministerstvo uvádí, že v případě nepřípustné 

žádosti je sice možné, aby tuto držitel opravil (což je z hlediska práva 
nemožná konstrukce, když řízení o žádosti, která je nepřípustná, musí být, 

z povahy věci, zastaveno), avšak i přes takovouto opravu může pojišťovna 

vyjádřit souhlas s původním hodnocením Ústavu – v takovém případě bude 
následovat zastavení řízení zcela bez ohledu na to, že žádost byla držitelem 

upravena a nedostatek odstraněn.  
 

Následně pak Ministerstvo uvádí v části 3 (Žádost je přípustná a úplná), že 

v případě, kdy je žádost úplná a přípustná a Ústav i přesto žádost 
vyhodnotí podle § 39g odst. 10 zákona (tedy že žádost nesplňuje 

požadavky zákona po řízení cestou podobného přípravku), pak další vedení 
řízení záleží prakticky pouze na tom, zda pojišťovny s vyhodnocením 

Ústavu souhlasí či nikoliv. Není nám zřejmé, jak může dojít k situaci, že 
žádost je přípustná a úplná, ale i přesto Ústav by vyhodnotil situaci tak, že 

nejsou splněny podmínky pro přiznání úhrady cestou podobného přípravku. 

Navíc v této variantě Ministerstvo nepočítá s tím, že by držitel mohl žádost 
opravit.  Stejně tak není zřejmé, jaký je rozdíl mezi touto situací a situací 

popisovanou v části 1.A stanoviska Ministerstva.      
  

Domníváme se, že je vhodné, když správní orgán zveřejňuje svůj pohled 

na nejednoznačná ustanovení právních předpisů, avšak v předmětném 
případě máme bohužel dojem, že stanovisko Ministerstva do problematiky 

zkrácených řízení dle § 39g odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. vnáší (nutno 
podotknout že zcela zbytečně) mnoho nejasností. 

 
 

 

Nový cenový předpis MZ o regulaci cen zdravotnických prostředků 
 

Dne 1. května 2012 nabyl účinnosti cenový předpis Ministerstva 
zdravotnictví 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 

(ZP), kterým byl zrušen dosavadní předpis 2/2012/FAR. 

 
Zbožím se v předpise nově rozumí nejen ZP na poukaz hrazený plně nebo 

částečně z veřejného zdravotního pojištění, ale i zvlášť účtovaný materiál 
ve smyslu přílohy vyhlášky č. 134/1998 Sb.  

 

Dle čl. III Ministerstvo zdravotnictví reguluje ceny pro konečného 
spotřebitele u veškerého zboží, které je hrazeno z veřejného zdravotního 

pojištění (vyjma stomatologických výrobků). 
 

Zároveň však cenový předpis stanoví, že cena výrobce nesmí překročit 
výši nejnižší velkoobchodní ceny, za kterou je zboží poprvé 

uváděno na trh EU, jež musí být uvedena na velkoobchodním ceníku 

signovaném výrobcem. Pro dovozce je tak stanovena velmi přísná 
povinnost zjišťovat nejnižší cenu výrobce předmětného zboží v rámci EU. 

 
Maximální obchodní přirážka se vypočítává ze skutečně uplatněné ceny 

výrobce a obecně je stanovena ve výši 25%. Pokud se obchodu účastní 

více distributorů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek překročit výši 
stanovené maximální přirážky. Podílet se na obchodní přirážce přitom nově 

může rovněž výrobce (dovozce) zdravotnického prostředku do České 
republiky. U zboží zhotoveného individuálně na lékařský předpis je 

uplatnění obchodní přirážky zakázáno. 
 

Osoba, která poprvé uvádí na trh v ČR zboží s regulovanou cenou výrobce, 

je povinna oznámit zdravotním pojišťovnám nejvyšší cenu výrobce, kterou 
skutečně uplatnila v předchozím kalendářním roce, a to vždy nejpozději do 

31. ledna příslušného kalendářního roku.  
 

 

 

  

 

SÚKL na svých webových 
stránkách zpřístupnil 

jednoduchý formulář pro 
splnění povinnosti držitele 

rozhodnutí o registraci 

oznámit uvedení, přerušení, 
ukončení či následné obnovení 

uvádění léčivého přípravku na 
trh v ČR, uloženou zákonem č. 

378/2007 Sb., o léčivech. 
 

 

  

 

 
Od 1. dubna 2012 došlo ke 

změnám v oblasti DPH ve 
zdravotnictví. 

 

Přijetí nových zákonů o 
zdravotních službách, o 

specifických zdravotních 
službách a zdravotnické 

záchranné službě se promítlo i 
v zákoně č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty.  

 
Dle nového znění § 58 odst. 1 

jsou nově od DPH osvobozeny 
jen zdravotní služby 

s léčebným cílem nebo 

chránící lidské zdraví. Nadále 
tedy nebudou osvobozeny 

např. prohlídky pro 
zaměstnavatele v souvislosti 

s uzavřením pracovního 
poměru, administrativní úkony 

ve zdravotnictví nebo lékařské 

znalecké posudky pro účely 
soudního sporu.  

 
Naopak jakožto služby úzce 

související se zdravotní 

službou zůstaly osvobozeny 
např. stravovací a ubytovací 

služby spojené s hospitalizací 
pacienta. 

 

  

 

 

 

http://www.belca.cz/download/bb293b11-2012-05-11.pdf
http://www.sukl.cz/modules/marketreport/edit.php


  
 

Stanovisko MZ k cenové regulaci léčivých přípravků a potravin pro  
zvláštní lékařské účely 

 
Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na nejasnosti zákonné úpravy cenové 

regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále 

společně jen „LP“) vydalo stanovisko k výkladu některých ustanovení, 
jehož hlavní účelem je stanovit, odkdy budou na základě nového cenového 

rozhodnutí některé z ATC skupin nově podléhat regulaci maximální cenou 
podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

 

Případy, které mohou nastat, rozděluje stanovisko do následujících skupin: 
 

1) LP je hrazen z veřejného zdravotního pojištění a dosud neměl 
stanovenu maximální cenu (nepodléhal cenové regulaci) 

 
V tomto případě mají původci LP povinnost podat do 30 dnů od vydání 

cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí, které daný LP označují za 

cenově regulovaný stanovením maximální ceny, žádost o stanovení 
maximální ceny. Samotným podáním žádosti však ještě nedochází 

k cenové regulaci. V mezidobí je původce oprávněn dodávat LP na trh za 
cenu regulovanou podle § 10 vyhlášky č. 376/2011 Sb., tedy za cenu 

oznámenou SÚKL. 

 
2) LP dosud nebyl hrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo 

nově vstupuje na trh 
 

Pokud si původce přeje, aby byl jeho LP hrazen, a tento LP současně 
spadá do ATC skupiny podléhající cenové regulaci, je nutno společně se 

žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady podat i žádost o stanovení 

maximální ceny. Potom může být LP až do uplynutí lhůty pro vydání 
rozhodnutí o žádosti ze strany SÚKL (tedy po dobu 165 dní od zahájení 

řízení) uváděn na trh za libovolnou cenu, která není limitována 
cenou uvedenou v žádosti. Od doby, kdy tato lhůta uplyne, až do 

okamžiku vykonatelnosti rozhodnutí SÚKL, lze pak LP uvádět na trh za 

cenu uvedenou v žádosti. Od vykonatelnosti rozhodnutí je pak cena 
regulována maximální výší stanovenou SÚKL.  

 
3) LP měl stanovenu maximální cenu Ministerstvem financí, 

k 1.1.2008 byl regulován a deregulován byl před 1.12.2011, 

přičemž od 1.1.2012 je opět regulován 
 

V tomto případě mají původci povinnost podat žádost o stanovení 
maximální ceny do 30 dnů ode dne účinnosti cenového rozhodnutí nebo 

cenového předpisu, které daný LP označují za cenově regulovaný 
stanovením maximální ceny. Do uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí  

(75 dní) je pak LP regulován cenou stanovenou Ministerstvem 

financí, jelikož dříve stanovená maximální cena nezanikla. 
 

4) LP měl již dříve stanovenou maximální cenu ze strany SÚKL a 
byl deregulován před 1.12.2011, přičemž od 1.1.2012 je opět 

regulován 

 
V tomto případě původce není povinen podávat žádost o stanovení 

maximální ceny. Od okamžiku účinnosti cenového předpisu nebo 
cenového rozhodnutí, které jeho LP označují za regulovaný, může být daný 

LP dodáván na trh za dříve stanovenou maximální cenu. Nic mu ale 
samozřejmě nebrání podat žádost o změnu maximální ceny.  

 

Pokud by původce nepodal žádost o stanovení maximální ceny v případě, 
kdy je povinen tak učinit, mělo by to pro něj v zásadě 2 důsledky: 

 
 Na LP by se pohlíželo jako na regulovaný oznámenou cenu ve 

smyslu vyhlášky č. 376/2011 Sb., resp. regulovaný cenou 

stanovenou ministerstvem financí. 

 

 

Evropská léková agentura 

(EMA) uveřejnila stanovisko 
obsahující praktické rady, jak 

zajistit dodržování správné 

klinické praxe a etických zásad 
i u klinických studií humánních 

léčivých přípravků 
realizovaných mimo 

EU/Evropský hospodářský 

prostor, jejichž výsledky jsou 
předkládány společně se 

žádostmi o registraci v rámci 
EU. 

 
Podle EMA je třeba řídit se 

následujícími zásadami: 

 
 Odchýlení se od etických 

zásad a správné klinické 

praxe, jež má značný 
dopad na práva, bezpečí 

nebo zdraví testovaných 

osob nebo které by mohlo 
ovlivnit poskytnutá data, 

musí vždy vyústit 
v odmítnutí takové studie 

a/nebo další kroky 

národních regulátorů. 
 

 Žádná data získaná v rámci 

klinické studie, jejíž 
závěrečný protokol nebyl 

předložen nezávislé etické 
komisi, ani data získaná 

bez souhlasu zkoumaných 

subjektů nesmí být při 
hodnocení žádosti o 

registraci brána v potaz. 
 

 Jako součást žádosti o 

registraci by farmaceutické 

společnosti měly 
poskytnout i informace o 

průběhu testování a doložit 
jeho soulad s etickými 

zásadami a správnou 
klinickou praxí – ten by měl 

být posouzen ve veřejné 

hodnotící zprávě. 
 

 

Dokument v anglické verzi 
naleznete zde.  

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2012/04/WC500125438.pdf


  
 

 
 Původce by se mohl dopustit cenového deliktu, za který lze dle 

zákona o cenách uložit pokutu až do výše pětinásobku 

neoprávněného majetkového prospěchu, pokud by ho bylo možné 
vyčíslit. 

 

 
 

Soudní dvůr EU rozhodl o mimosmluvní odpovědnosti EU 

 
Základem sporu ve věci C 221/10 P bylo rozhodnutí přijaté Komisí podle 

směrnice 75/319/EHS, o sbližování právních a správních předpisů týkajících 
se hromadně vyráběných léčivých přípravků (předcházela tzv. lékové 

směrnici 2001/83/ES). Tímto rozhodnutím Komise členským státům 
nařídila, aby zrušily vnitrostátní registrace určitého léčivého přípravku, 

jelikož v návaznosti na nové posouzení daného LP dospěla k závěru, že je 

škodlivý. Soudní dvůr EU (SDEU) nakonec označil toto rozhodnutí jako 
protiprávní, jelikož Komise vůbec nebyla oprávněna jej vydat, neboť 

pravomoc v těchto věcech náleží Evropské lékové agentuře. Díky tomu byly 
registrace předmětného přípravku v členských státech postupně obnoveny.  

 

Postižená společnost se na tomto základě domáhala náhrady škody ve výši 
přesahující 1,5 milionu EUR, která jí byla rozhodnutím údajně způsobena. 

Komise škodu uhradit odmítla s tím, že při neexistenci dostatečně 
závažného porušení práva EU nejsou splněny podmínky pro vznik 

mimosmluvní odpovědnosti EU. 
 

Soudní dvůr uzavřel, že samotný fakt, že Komise nebyla k přijetí sporného 

rozhodnutí příslušná, ještě podle evropských předpisů mimosmluvní 
odpovědnost EU za škodu nezakládá. Argument žalující společnosti, že bylo 

zasaženo do jejího práva na založení a provozování podniku, tak byl 
odmítnut jako irelevantní, a náhrada škody jí nebyla přiznána. 

 

 
 

Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo údaje o změnách počtu 
pojištěnců jednotlivých pojišťoven 

 

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uveřejnilo údaje o 
změnách počtu pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven v období od 

1.1.2010 do 1.1.2012. Z předložených dokumentů vyplývá, že nejvíce 
pojištěnců odešlo od Všeobecné zdravotní pojišťovny, která zaznamenala 

pokles ve všech krajích kromě Prahy a Libereckého kraje. Na opačném 
konci spektra stojí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, jíž se počty 

pojištěnců ve všech krajích zvýšily o jednotky procent.  

 
Tyto údaje jsou zajímavé zejména ve světle novely zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, účinné od 1. prosince 2011. Jejím účelem 
bylo zamezit častým přechodům pojištěnců mezi jednotlivými zdravotními 

pojišťovnami a předejít tak administrativním nákladům a zejména 

„nabourávání“ pojistných plánů pojišťoven. Podle stávající úpravy se musí 
pojištěnci rozhodnout změnit pojišťovnu nejpozději do 30. června 

kalendářního roku, aby změna proběhla k 1. lednu následujícího roku. 
Pokud by se někdo rozhodl až na počátku července, ke změně samotné by 

došlo k 1. lednu přespříštího roku, v extrémním případě může tedy celý 
proces trvat až 18 měsíců. 

 

Navzdory tomu, že novela je účinná necelých 5 měsíců, předložila již 
skupina senátorů návrh novely zákona, který vše vrací do stavu před 1. 

prosincem loňského roku – pojištěnci by tedy mohli změnit pojišťovnu sice 
jen jednou ročně, ale opět ve čtyřech termínech, a to vždy k prvnímu dni 

kalendářního čtvrtletí. Dne 11.4.2012 byl tento návrh  usnesením Senátu 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zmeny-poctu-pojistencu-jednotlivych-zdravotnich-pojistoven-mezi-112010-a-1_6183_1.html


  
 

přikázán vybraným výborům, které ho musí projednat nejpozději do 
11.6.2012.  

 
 

Nejvyšší správní soud k doručování písemností ve věcech 

týkajících se penále na zdravotním pojištění 
 

Předmětem sporu ve věci sp. zn. 4 Ads 27/2012 bylo posouzení otázky, 
zda se pro doručování rozhodnutí o povinnosti zaplatit penále, vydaného 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na základě zákona č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, použije obecné ustanovení o 
doručování obsažené ve správním řádu, nebo speciální úprava v 

ustanovení §26d odst. 3 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění. 

 
Rozdíl spočívá v tom, že podle správního řádu se nepřevzaté písemnosti 

ukládají po dobu 10 dní a pak jsou považovány za doručené. Podle zákona 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění činí tato lhůta 15 dní. Podle 
NSS je třeba dát přednost úpravě obsažené ve zvláštním zákoně.  Takové 

rozhodnutí pojišťovny bude tedy vždy považováno za doručené až 
patnáctým dnem od uložení – to má praktické důsledky pro plynutí a konec 

lhůty pro případné podání správní žaloby.  

 
 

 
Aplikace pravidla de minimis na podpory podnikům poskytujícím 

služby obecného hospodářského zájmu 
 

Evropská komise přijala nařízení EU č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 

Mezi takové služby je možné zařadit například poskytování zdravotních 
služeb ve zdravotnických zařízeních. 

 

Článek 107 SFEU obecně zakazuje jakékoli podpory poskytnuté ze státních 
prostředků, které byť jen mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že 

zvýhodňují určité podniky nebo odvětví podnikání. Zároveň se ovšem na 
tyto případy aplikuje tzv. pravidlo rozumu, jež říká, že minimální narušení 

soutěže nemohou ovlivnit obchod mezi členskými státy, a tím pádem není 

naplněna jedna ze základních podmínek použitelnosti soutěžních pravidel 
(tzv. pravidlo de minimis).  

 
Podle čl. 2 výše zmíněného nařízení celková výše podpory de minimis 

udělené jednomu podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského 
zájmu nesmí v žádném tříletém účetním období přesáhnout částku 

500.000 EUR. Tento strop se uplatní bez ohledu na formu poskytnuté 

podpory a nezávisle na tom, zda je podpora částečně či zcela financována 
ze zdrojů EU. Pokud by celková podpora přesáhla stanovený strop, 

nevztahovala by se na ni výjimka stanovená tímto nařízením, a to ani pro 
její část, která limit nepřekračuje – podpora jako celek by tedy byla 

považována za porušení soutěžního práva.  

 
Jakákoli podpora poskytnutá před vstupem tohoto nařízení v platnost, 

která nesplňuje jeho požadavky, bude posouzena v souladu s dosud 
používanými rozhodnutími, rámci, pokyny a sděleními.  

 
Nařízení vstoupilo v platnost 29. dubna 2012 a je přímo použitelné ve 

všech členských státech až do 31. prosince 2018.  

 
 

 
 

 

 


