Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika / Slovak Republic
T +421 2 5828 2010
www.msd.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
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Vec:

Námietky proti rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva SR vo veci zníženia úradne určených
cien liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov, ID konania 25613

Dňa 15.6.2022 zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „Ministerstvo“) v rámci konania ID
25613 (dostupné na https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/25613) rozhodnutie č. S186772022-OKCHL-25613 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým rozhodlo o nasledovnom znížení úradne určených
cien (ďalej aj ako „ÚUC“) liekov:

-

Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablet, tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al), ŠÚKL kód: 76788 (ďalej len „Janumet“) vo výške 98,64 eur, pričom
vychádzalo z týchto údajov

-

Januvia 50 mg filmom obalené tablet, tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al), ŠÚKL kód:
39022 (ďalej len „Januvia“, lieky Janumet a Januvia spoločne aj ako „Lieky“) vo výške 16,67 eur,
pričom vychádzalo z týchto údajov

Vyššie uvedené ÚUC určilo Ministerstvo rovnako ako navrhovalo v prílohe oznámenia o začatí konania
označenej ako „MCV návrhy“.
Nakoľko držiteľ registrácie Liekov spoločnosť Merck Sharp & Dohme B.V., so sídlom Waarderweg 39,
2031 BN Haarlem (P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem), Holandsko (ďalej len „Držiteľ registrácie“),
nesúhlasí s obsahom Rozhodnutia vo vzťahu k Liekom (body 36. a 37. Rozhodnutia), podáva proti nemu
prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu nasledovné
NÁMIETKY
v rámci zákonnej lehoty v súlade s § 82 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o rozsahu“).
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54614/B
IBAN: SK88 8130 0000 0020 0288 0004
|
BIC (SWIFT): CITISKBA
|

|

IČO: 44 393 326
|
IČ DPH: SK 2022688272
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

1.

Neexistencia ÚUC v Nemecku splňujúca kritéria Zákona o rozsahu

Ako vyplýva z Rozhodnutia pri určení cien Liekov v krajine Nemecko, na ktorých je založený výpočet
európskej referenčnej ceny a ÚUC, vychádzalo Ministerstvo z databáz Gelbe Liste, Rote Liste a Lauer Taxe.
Držiteľ registrácie považuje z nižšie uvedených dôvodov ceny dohľadané vo všetkých troch databázach za
nesprávne a také, ktoré nie je možné uplatniť v rámci kategorizačných a cenových konaniach podľa Zákona
o rozsahu.
Ceny Liekov v databáze Gelbe Liste
Použitie tejto databázy nie je správne, nakoľko cena v nej uvedená nepredstavuje ÚUC alebo regulovanú
vecne príslušným orgánom ako požaduje § 2 písm. e) Zákona o rozsahu a taktiež sa nejedná o zdroj údajov,
ktorý spĺňal kritéria overiteľného zdroja údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu, čo je
kritérium ktoré je nutné aplikovať aj v tomto konaní.
Databáza „Gelbe Liste“ je vlastnená a prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Vidal MMI Germany
GmbH, Monzastraße 4, 63225 Langen, Nemecko. Toto preukazujeme „Podmienkami používania“ tejto
databázy, konkrétne ich § 1 (1) dostupnými na https://www.gelbe-liste.de/nutzungsbedingungen a taktiež
informáciami uvedenými v časti „Impressum“ dostupnej na https://www.gelbe-liste.de/impressum. Zároveň
nikde v „Podmienkach používania” ani na iných miestach sa neuvádza, že by databáza obsahovala ÚUC
alebo ceny regulované vecne príslušným orgánom ako požaduje § 2 písm. e) Zákona o rozsahu. Naopak § 7
(2) „Podmienok používania“ upozorňuje, že nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť
a úplnosť údajov, pričom za rozhodujúce považuje materiály farmaceutických spoločností, nemeckých
federálnych orgánov a Európskej agentúry pre lieky (v nemčine „Eine Gewährleistung oder Haftung für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der für zur Verfügung gestellten Dokumente, Informationen oder
Datenbankinhalte wird vom Anbieter nicht übernommen. Maßgeblich sind die aktuellen
Informationsmaterialien der pharmazeutischen Unternehmen sowie etwaige Informationen der zuständigen
Bundesoberbehörden oder der Europäischen Arzneimittel-Agentur.“).
V prípade cien v databáze „Gelbe Liste“ sa jedná o ceny, ktoré sa uplatňujú pri úhradách na základe
zdravotného poistenia, ktoré sú výsledkom konkrétnych dojednaní. Databáza „Gelbe Liste“ je určená
výhradne pre predpisujúcich lekárov a pre účely zistenia aktuálnych zmluvných / trhových cien liekov na
trhu, t.j. nie pre účely zistenia úradne určených cien liekov alebo akýchkoľvek iných cien určených alebo
regulovaných vecne príslušnými orgánmi verejnej správy. Uvedené vyplýva z § 2 (1) „Podmienok
používania“: „Online služby poskytovateľa sú určené výlučne na informačné účely a pre používateľov sú v
zásade bezplatné. Online služby poskytovateľa sú zamerané najmä na lekárov, lekárnikov a iných členov
lekárskych alebo farmaceutických odborníkov v zmysle nemeckého zákona o reklame na lieky (HWG)“; ďalej
§ 7 (1): „Online služby poskytovateľa ponúkajú databázy s informáciami o farmaceutických a lekárskych
liekoch pre lekárov, farmaceutov a iných lekárskych odborníkov.“
V § 3 (2) „Podmienok používania“ sa dokonca priamo uvádza, že údaje v databáze nepochádzajú od orgánov
vymenovaných v § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu: „Údaje o liekoch v online službe slúžia ako pracovná
pomôcka a sú publikované podľa najlepšieho vedomia a svedomia vydavateľa a redakčného tímu. Sú
založené na informáciách od výrobcu. Preto nie je možné poskytnúť žiadnu záruku za správnosť.”
Ministerstvo ďalej uviedlo, že pri cene z databázy Gelbe Liste postupovalo tak, že identifikovalo cenu pre
konečného spotrebiteľa a vykonalo prepočet v súlade s Vyhláškou o cenách liekov (ďalej len „AMPreisV“).
Pokiaľ sa pozrieme do ustanovení AMPreisV, toto obsahuje najmä úpravu príplatkov a marží lekárni pri
predaji liekov. V AMPreisV nie je žiadnym spôsobom upravený spôsob určovania úradne určených cien
a dokonca v ňom nie je ani použitý takýto alebo iný pojem relevantný z pohľadu § 2 písm. e) Zákona
o rozsahu (napr. cena od výrobcu). Nemôžu byť preto pravdivé tvrdenia, ktoré vo vzťahu tomuto prepočtu
uplatnilo Ministerstvo v minulosti, že „V zmysle § 3 Vyhlášky o cenách liekov (AMPreisV) sa úradne určená
cena liekov v Nemecku určuje ako cena lieku v lekárni“ alebo tvrdenie „v zmysle nemeckej právnej úpravy
sú úradne určené ceny lieku v Nemecku kalkulované na základe ceny lieku v lekárni“. AMPreisV pre takéto
tvrdenia neposkytuje žiadny základ.
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Pre porovnanie, použitie AMPreisV ako ustanovenia upravujúceho určovanie úradne určených cien by bolo
ako tvrdiť, že na Slovensku sa úradne určené ceny liekov určujú podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje
rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, upravujúce marže lekární. Takéto použitie opatrenia by bolo
nesprávne, rovnako ako je podľa názoru Držiteľa nesprávne použitie AMPreisV.
Ceny Liekov v databáze Rote Liste
Podobne ako pri databáze Gelbe Liste, ani použitie databázy Rote Liste dostupnej na https://www.roteliste.de/ a https://www.gebrauchsinformation4-0.de/ nie je správne, nakoľko ceny v nej uvedené
nepredstavujú ÚUC alebo ceny regulované vecne príslušným orgánom ako požaduje § 2 písm. e) Zákona
o rozsahu a taktiež sa nejedná o zdroj údajov, ktorý spĺňal kritéria overiteľného zdroja údajov o cenách
liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Databáza Rote Liste tieto kritéria podľa názoru Držiteľa registrácie nespĺňa, čo preukazuje nižšie:
a) Databáza „Rote Liste“ je vlastnená a prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Rote Liste® Service
GmbH,
Mainzer
Landstr.
55,
60329
Frankfurt
nad
Mohanom,
Nemecko
(viď
https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/impressum
a
https://www.gebrauchsinformation40.de/menu/rechtliche_hinweise), ktorá nie je vecne príslušným orgánom regulujúcim ceny liekov,
orgánom Európskej únie, zdravotnou poisťovňou ani poskytovateľom ústavnej starostlivosti.
b) V časti Návod na použitie 4.0 („Gebrauchsinformation 4.0”) dostupnej na https://www.roteliste.de/ueber-rote-liste sa uvádza, že Rote List sa považuje za databázu liekov v Nemecku, pričom jej
obsah je vytváraný na dobrovoľnej báze samotnými farmaceutickými spoločnosťami; obsah je preto
komplexný, ale nie úplný (v nemčine „Die ROTE LISTE® versteht sich als Arzneimittelverzeichnis für
Deutschland. Die Einträge erfolgen durch die pharmazeutischen Unternehmen auf freiwilliger Basis.
Daher ist der Umfang umfassend aber nicht vollständig.”).1
c) V časti Právne aspekty a podmienky používania služby Rote Liste (v nemčine: „Rechtliche Hinweise und
Nutzungsbedingungen
der
Rote
Liste®
Service
GmbH”)
dostupnej
na
https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/rechtliche_hinweise sa uvádza, že „Informácie, ktoré sa
nachádzajú na tejto internetovej stránke, boli zostavené podľa najlepšieho vedomia a svedomia
s príslušnou odbornou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a údajov uvedených
na tejto internetovej stránke však nemôžeme ručiť – a to ani výslovne a ani mlčky. Rozhodujúci je
aktuálny informačný materiál farmaceutických spoločností, ako aj prípadné informácie príslušných
orgánov Nemeckej spolkovej republiky alebo Európskej agentúry pre lieky. Upozorňujeme Vás na to, že
informácie, ktoré boli v čase ich zverejnenia aktuálne, môžu byť dnes zastarané.“
(“Die Informationen, die Sie auf dieser Internetseite finden, wurden nach bestem Wissen und Gewissen
mit professioneller Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Informationen und Daten kann jedoch – weder ausdrücklich noch stillschweigend – eine Garantie
übernommen werden. Maßgeblich sind das aktuelle Informationsmaterial der pharmazeutischen
Unternehmen sowie etwaige Informationen der zuständigen Bundesoberbehörden oder der Europäischen
Arzneimittel-Agentur. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen am Tag ihrer Veröffentlichung aktuell
waren, jetzt aber überholt sein können.“).2
V časti Právne aspekty a podmienky používania služby Rote Liste (v nemčine: „Rechtliche Hinweise und
Nutzungsbedingungen der Rote Liste® Service GmbH”) sa taktiež uvádza, že databáza je chránená
autorskými právami a žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa služieb. Nie je preto dovolené sťahovať, reprodukovať a šíriť obsah
webovej stránky ako celku alebo čiastočne. Používateľ nemá oprávnenie upravovať alebo pridávať čokoľvek
k obsahu databázy. Zobrazovanie je povolené, ak toto neslúži na ekonomické účely, akými by bolo napr.
použitie pre účely referencovania.

1
2

Viď priložený úradný preklad výtlačku internetovej stránky https://www.rote-liste.de/ueber-rote-liste.
Viď priložený úradný preklad výtlačku internetovej stránky https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/rechtliche_hinweise.
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(“Diese Webanwendung beinhaltet eine Datenbank sowie Daten und Informationen, die marken- und/oder
urheberrechtlich zugunsten des Dienstanbieters oder im Einzelfall auch zugunsten Dritter geschützt sind.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung in andere
Sprachen, behält sich der Dienstanbieter auf unbefristete Zeit vor. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren einschließlich elektronischer Datenträger)
ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Dienstanbieters reproduziert werden. Es ist daher nicht
gestattet, die Website im Ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu
verbreiten. […] Gestattet ist die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des Browsing, soweit diese
Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die dauerhafte Vervielfältigung für den eigenen
Gebrauch.”)3
Pokiaľ teda Ministerstvo vychádzalo z údajov v databáze Rote Liste je otázne, či ich získalo v súlade s jej
podmienkami používania a v súlade s právnymi predpismi.
Pri databáze Rote Liste Ministerstvo uvádza, že identifikovalo cenu pre konečného spotrebiteľa. Hoci
prepočet pri tejto cene Ministerstvo neuvádza, pokiaľ uplatnilo rovnaký postup ako pri cenách v databáze
Gelebe Liste a vykonalo ho v súlade s AMPreisV, takýto postup je nesprávny a nemá oporu v právnych
predpisoch (viď vyššie).
Pri cenách z databázy Rote Liste sa teda opätovne nejedná o ÚUC alebo cenu regulovanú vecne
príslušným orgánom, ale o cenu, ktorá nesplňuje požiadavky § 2 písm. e) Zákona o rozsahu a nespadá
pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení. Databáza Rote Liste
taktiež nespĺňa kritériá overiteľného zdroja údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona
o rozsahu.
Ceny Liekov v databáze Lauer Taxe
Pri cenách z databázy Lauer Taxe Ministerstvo uviedlo, že zohľadnilo údajné ceny na úrovni výrobcu
„APU/HAP (Herstellerabgabepreis), ktoré sú rovnaké ako prepočítané ceny z databáz Rote Liste a Gelbe
Liste.
K tejto databáze sa Držiteľ registrácie už v rámci konania vyjadril, keď uviedol, že táto databáza dostupná na
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx nespĺňa ani jedno z kritérií
overiteľného zdroja údajov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu. Podľa informácii v časti
https://www.cgm.com/deu_de/impressum/lauer-fischer-gmbh.html je táto stránka prevádzkovaná súkromnou
spoločnosťou LAUER-FISCHER GmbH (t.j. žiadnou z prípustných entít uvedených v § 94 ods. 8 Zákona
o rozsahu). Zároveň sa v danej časti uvádza, že spoločnosť LAUER-FISCHER GmbH nepreberá žiadnu
zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na danej stránke.
Zdroj údajov, z ktorého v tomto konaní vychádza Ministerstvo teda jednoznačne nepredstavuje
overiteľný zdroj údajov o cenách liekov v iných členských štátoch Európskej únie v zmysle
ustanovenia § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Zároveň podľa § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je ÚUC lieku v inom členskom štáte Európskej únie, ktorá je
relevantná pre výpočet európskej referenčnej ceny / určovanie ÚUC na Slovensku:
a) cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená alebo
regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
b) iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku, nemožno určiť
podľa prvého bodu,
c) najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte, ak
cenu lieku, nemožno určiť podľa druhého bodu.
Držiteľ registrácie vo svojom skoršom vyjadrení vo vzťahu k „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“
uviedol, že Ministerstvo vo vzťahu k nej nepredložilo žiadne podklady / dôkazy preukazujúce, že by sa
jednalo o úradne určenú alebo regulovanú cenu (toto je relevantné najmä s ohľadom na to, že
3

Viď priložený úradný preklad výtlačku internetovej stránky https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/rechtliche_hinweise.
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databáza je prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou a bez akýchkoľvek záruk správnosti a presnosti)
a takýto záver nevyplýva podľa názoru Držiteľa registrácie ani z predmetnej databázy.
Pokiaľ týmto podkladom / dôkazom má byť v Rozhodnutí uvedená e-mailová komunikácia so zástupcom
asociácie zdravotných poisťovní (ďalej len „GKV-SV“), je potrebné konštatovať že táto evidentne nespĺňa
štandardy pre dôkaz v tomto type správneho konania či pre overiteľný zdroj údajov. Položené otázky
Ministerstva sú podľa názoru Držiteľa registrácie formulované sugestívne a účelovo bez snahy zistiť presne a
úplne skutočný stav veci. Ministerstvo sa vôbec nepýta, či sú ním zmienené kategórie cien úradne určené
alebo regulované vecne príslušným orgánom v Nemecku, čo je jediné relevantné kritérium z pohľadu § 2
písm. e) Zákona o rozsahu. Otázky sú koncipované tak, akoby sa malo jednať o bežné ceny vyplývajúce
z komerčných a dôverných dojednaní, obdobné cenám dojednaným s držiteľmi registrácie slovenskými
zdravotnými poisťovňami. Navyše sa jedná o otázky a odpovede, ktoré sú vytrhnuté z kontextu nemeckej
regulácie. Napriek tomu odpoveď GKV-SV jednoznačne nepodporujú výklad Ministra. V odpovedi GKVSV sa
a)

nikde v e-mailovej komunikácii sa neuvádza, že cena „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ je reálne
úradne určená alebo regulovaná;

b)

odpoveď GKV-SV uvádza, že cene od výrobcu zodpovedá taktiež cena „Preis des Pharmaz.
Unternehmers (PpU)“ („The PPU is on the level of ex-factory price.“). Toto Ministerstvo v Rozhodnutí
úplne opomína a nijakým spôsobom sa s tým nevysporiadava;

c)

ohľadom GKV-SV si Držiteľ registrácie dovoľuje uviesť, že je to práve táto organizácia, ktorá
vyjednáva výšku úhrad za lieky v Nemecku, a teda má jednoznačný záujem, aby bola cena od výrobcu,
od ktorej sa úhrady odvíjajú, čo najnižšia. Keďže úradne určená cena zo Slovenska vstupuje do
referencovania v Nemecku, jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť, je zníženie úradne určenej ceny na
Slovensku. Táto skutočnosť predstavuje jasný konflikt záujmov a už iba z tohto dôvodu by sa nemalo
prihliadať na predloženú komunikáciu s GKV-SV. Navyše, pri použití tohto vysoko neštandardného
dôkazu Ministerstvo vôbec nekonštatuje, za aký typ inštitúcie GKV-SV v rámci dokazovania
považoval, a teda na základe akého konkrétneho ustanovenia považoval jej „stanovisko“ (za ktoré ho
ani nemožno považovať) za overiteľný zdroj údajov o úradne určenej cene v Nemecku;

d)

taktiež sa nikde neuvádza, že AMPreisV je právnym predpisom upravujúcim určovanie úradne určených
cien resp. na základe ktorého by sa určovali (viď vyššie).

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, podľa názoru Držiteľa registrácie nemožno
prisvedčiť záverom Ministerstva ohľadom úradne určených cien Liekov v Nemecku a Držiteľ
registrácie považuje závery o neexistencii úradne určených alebo regulovaných cien v Nemecku za
relevantné.
V zmysle § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je úradne určenou cenou lieku v inom členskom štáte Európskej
únie
1. cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená alebo
regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte prepočítaná
na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku nemožno určiť podľa prvého
bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte, ak cenu
lieku nemožno určiť podľa druhého bodu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v každom prípade sa musí jednať o cenu, ktorá je regulovaná alebo
určená zo strany vecne príslušného orgánu v danom členskom štáte EÚ. Pokiaľ v danom štáte nie je
ÚUC alebo iná cena určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, pre účely určovania ÚUC na
Slovensku cena z daného štátu neexistuje.
Mechanizmus určovania cien liekov v Nemecku taký, že ceny nie sú určované resp. regulované žiadnym
vecne príslušným orgánom. Ceny totižto nie sú určované správnym aktom na základe zákona, teda
jednostranným právnym úkonom, ktorým orgán verejnej správy autoritatívne rozhoduje o právnych
5

pomeroch určitých adresátov, ako je tomu na Slovensku a ÚUC nie sú určované alebo regulované priamo
právnymi predpismi. Nemecký systém regulácie cien liekov je postavený na dohodách o výške úhrady za
lieky z verejného zdravotného poistenia medzi farmaceutickými spoločnosťami resp. farmaceutickými
podnikateľmi (v nemčine: Pharmazeutische Unternehmer) a Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní
(v nemčine: Spitzenverband Bund der Krankenkassen).
Ako je uvedené v § 130b ods. 1 Piatej knihy Sociálneho zákonníka (v nemčine: Sozialgesetzbuch (SGB)
Fünftes Buch (V)) (ďalej len „SGB V“) „Zastrešujúci zväz zdravotných poisťovní dojednáva s
farmaceutickými podnikateľmi na základe Uznesenia Spoločného Spolkového výboru o vyhodnotení prínosov
v zmysle § 35a odsek 3 s účinkom pre všetky zdravotné poisťovne sumy úhrad za lieky, ktoré týmto uznesením
neboli zaradené do žiadnej tarifnej skupiny. Suma úhrady (refundácie) sa dojednáva ako zľava na predajnú
cenu farmaceutického podnikateľa.“; viď úradný preklad daného ustanovenia predložený v rámci skoršieho
vyjadrenia.
Uvedené vyplýva aj z dôvodovej správy k návrhu zákona na reorganizáciu trhu s liečivami v rámci
zákonného zdravotného poistenia (Zákon o reorganizácii trhu s liečivami – AMNOG), kde sa uvádza:
„Za § 130a sa doplní nasledovný § 130b:
„§ 130b
Dojednania medzi Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní (Spitzenverband Bund der Krankenkassen)
a farmaceutickými podnikateľmi o sume úhrad (refundácií) za lieky
(1) Zastrešujúci zväz zdravotných poisťovní dojednáva s farmaceutickými podnikateľmi na základe
Uznesenia Spoločného Spolkového výboru o vyhodnotení prínosov v zmysle § 35a odsek 3 s účinkom pre
všetky zdravotné poisťovne sumy úhrad za lieky, ktoré týmto uznesením neboli zaradené do žiadnej tarifnej
skupiny. Suma úhrady (refundácie) sa dojednáva ako zľava na predajnú cenu farmaceutického
podnikateľa.“; viď úradný preklad relevantných častí dôvodovej správy.
V prípade Liekov je suma úhrady predmetom dohody podľa § 130b SGB V, a to tak, že sa individuálne
dohodne zľava resp. suma refundácie, ktorú držiteľ registrácie vracia pri úhrade liekov z verejného
zdravotného poistenia. Výška zľavy je teda výsledkom dohody, je dôverná a nie je rovnaká pre všetky lieky
a všetky situácie. Toto potvrdzuje aj znenie poslednej vety § 130b ods. 1 SGB V, kde sa uvádza „Rokovania
a ich príprava, ako aj podklady k rokovaniam a protokoly o dojednaní sumy úhrady sú dôverné.“. Pri
dohode o výške zľavy sa vychádza z predajnej ceny výrobcu alebo dovozcu lieku do Nemecka, teda „Preis
des Pharmazeutischen Unternehmers (PpU))“.
Na základe vyššie uvedeného, cenotvorba v Nemecku je teda založená na systéme individuálnych
dôverných dohôd, a nie na základe určovania alebo regulácie zo strany verejného orgánu. Tento
systém nie je možno považovať za porovnateľný s mechanizmom určovania ÚUC predpokladaným
Zákonom o rozsahu a ceny, ktoré sú jeho výsledkom nemožno považovať za ÚUC v zmysle § 2 písm. e)
Zákona za rozsahu.
Ako už bolo zmienené vyššie, na to aby mohlo byť naplnené kritérium, že ÚUC je určená alebo
regulovaná vecne príslušným orgánom, musel by existovať správny akt vydaný takýmto orgánom,
ktorým by sa ÚUC určovala alebo regulovala. V prípade Nemecka takýto akt neexistuje, nemecká
právna úprava ho ani nepredpokladá a namiesto neho je cenotvorba založená na zmluvnom základe.
Tieto dohody majú v zmysle nemeckej právnej úpravy dôverný charakter, pričom nemecký systém
nepredpokladá, že ich výsledky (výsledné ceny) budú verejne dostupné. Inými slovami, považuje ich za
dôverné obchodné údaje náležiace držiteľom registrácie a priznáva im právo na ich ochranu pred
zverejnením.
Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že Nemecko neparticipuje v Európskej integrovanej databáze informácií
o cenách liekov (EURIPID)4 a ceny z Nemecka neboli, ako iba jedného z dvoch členských štátov EÚ, nikdy

4

Viď článok Natz, Alexnader. 2016. Bericht aus Brüssel. In: PharmR, 2016. s. 66. Vzhľadom na krátku lehotu od získania tohto
dokumentu nepredkladáme jeho úradný preklad. Pokiaľ by Ministerstvo malo za to, že preklad je potrebný, sme pripravení ho
promptne zabezpečiť.
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v tejto databáze dostupné.5
Tento záver rovnako potvrdzuje aj skutočnosť, že nemecké orgány nepovažujú nemeckú ÚUC za takú, ktorá
by spĺňala kritérium určenia zo strany príslušných orgánov podľa čl. 2 ods. 3 Smernice Rady 89/105/EHS z
21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien liekov pre ľudskú spotrebu a
ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov zdravotného poistenia, v dôsledku čoho v Nemecku
neexistuje ani verejne dostupný zdroj ÚUC a Nemecko neinformuje Komisiu o výške ÚUC, ako požaduje
dané ustanovenie.
2. Nevysporiadanie sa s vyjadrením Držiteľa registrácie, ktoré je podkladom Rozhodnutia
Ako je uvedené v bode 1. vyššie, Držiteľ registrácie v rámci svojho skoršieho vyjadrenia v konaní predložil
argumentáciu a dôkazy, v zmysle ktorých v Nemecku neexistuje ÚUC splňujúca kritéria Zákona o rozsahu.
Ministerstvo v sa však s touto argumentáciu nevysporiadalo a iba uviedlo, že na podklade e-mailovej
komunikácie s GKV-SV má zato, že cena „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ je interpretovaná správne pre
určenie ÚUC v Nemecku.
Podľa § 79 ods. 1 Zákona o rozsahu „Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkov konania, dôkazy, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe ministerstvu z jeho úradnej
činnosti.“. Vyjadrenie teda bolo v celom svojom rozsahu podkladom, s ktorým sa Ministerstvo malo
v Rozhodnutí vysporiadať a malo ho reflektovať. Ministerstvo sa však z podstatnou časťou Vyjadrenia
nezaoberalo resp. si ho nesprávne interpretovalo. Týmto podľa názoru Držiteľa registrácie nedodržalo svoju
zákonnú povinnosť. V zmysle ustálenej judikatúry totižto musí správny orgán, akým je aj Ministerstvo,
v odôvodnení rozhodnutia reagovať na všetky návrhy, námietky a vyjadrenia účastníkov konania
k podkladu rozhodnutia a s týmito sa riadne vysporiadať. V prípade, že konajúci správny orgán
nevyhovie návrhom účastníka konania a ich argumentácii, nepostačuje len skonštatovanie, že tieto považoval
za nedôvodné, ale v odôvodnení musí uviesť, prečo ich v danom prípade považuje za nerelevantné,
neopodstatnené alebo nedôvodné.6
Takúto argumentáciu akceptoval v nedávnom rozhodnutí č. K561_N949 zo dňa 12.4.2021 (konanie ID
20264) aj samotný minister, keď v jeho odôvodnení uviedol:
„V odôvodnení preskúmavaného druhostupňového rozhodnutia taktiež nie sú predostreté akékoľvek úvahy o
tom, ako sa minister vysporiadal s ostatnými námietkami a vyjadreniami držiteľa registrácie s výnimkou
existencie prekážky litispendencie, a to ako posúdil držiteľom registrácie namietanú neodôvodnenosť
preskúmavaného prvostupňového rozhodnutia; obchádzanie zákonných pravidiel pre porovnávanie úradne
určených cien; s namietaným zneužívaním práva zdravotnou poisťovňou, ktorému neprináleží ochrana zo
strany ministerstva; nejasnosťou a nejednoznačnosťou podkladov žiadosti zdravotnej poisťovne a
odôvodnenia žiadosti zdravotnej poisťovne nesplňujúcej zákonné požiadavky; porušovaním ústavnej
garancie práva podnikať [...]. Z dôvodu neuvedenie týchto skutočností v odôvodnení preskúmavaného
druhostupňového rozhodnutia minister v kontexte odôvodnenia uvedeného vo vzťahu k preskúmavanému
prvostupňovému rozhodnutiu zastáva názor, že preskúmavané druhostupňové rozhodnutie je v rozpore s §
81 ods. 1 písm. e) v spojení s § 81 ods. 2 zákona.“ [dôraz pridaný nami].
Táto argumentácia bola akceptovaná taktiež v rozhodnutí ministra č. S09866-2020-OVSASK-4 zo dňa
29.6.2020 (v ktorom sa aplikujú tie isté procesné práva a princípy), keď v jeho odôvodnení uviedol:
„Účastník má právo vyjadrovať sa k podkladom v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadriť k
jednotlivým dôkazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i
právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predísť neskorším možným námietkam
účastníkov, ktoré by mohli viesť k prieťahom v konaní alebo k iným komplikáciám. Správny orgán je na
základe týchto vyjadrení povinný ešte pred rozhodnutím veci posúdiť, akým spôsobom sa vyrovná s
uplatnenými námietkami, prípadne či nevykoná aj niektoré ďalšie dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak sa
takýto postup javí ako vhodný, prípadne nevyhnutný.“
„správny orgán [je] povinný sa vysporiadať s argumentáciou a námietkami držiteľa registrácie“
5
6

https://euripid.eu/participating_countries/
Viď napr. Uznesenie NS SR, 10Sžr/24/2016 alebo Uznesenie NS SR, 2 Sžf/9/2009.
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„Ministerstvo uvádza, že účelom odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky skutočnosti, ktoré
boli podkladom pre výrok rozhodnutia. Správny orgán v odôvodnení musí uviesť nielen hodnotenie
dôkazov ktoré vykonal a vysporiadať sa s pripomienkami a vyjadreniami účastníka konania.“
„správny organ [je] povinný sa v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať s argumentáciou a uvádzanými
skutočnosťami účastníka konania v jeho prípadných vyjadreniach sa pred vydaním rozhodnutia” [dôraz
pridaný nami].
V podobných prípadoch a na základe rovnakej argumentácie došlo k zrušeniu prvostupňových rozhodnutí
taktiež v konaniach ID 21193, 21381, 21383 a 21386.
Ako vyplýva z Rozhodnutia, Ministerstvo sa so zásadnou časťou argumentácie Držiteľa registrácie
nevysporiadalo. Týmto podľa jeho názoru došlo k nedodržaniu jeho procesných práv a nedodržaniu
základných zásad správneho konania v takej miere závažnosti, že boli podstatným spôsobom
nedodržané ustanovenia o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohli mať za následok
vydanie Rozhodnutia vo veci samej, ktoré nebolo v súlade so zákonom. Aj v dôsledku tohto je
Rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.
3.

Záver

Na základe vyššie uvedeného je Držiteľ registrácie toho názoru, že pri cenách Liekov v Nemecku,
z ktorých vychádza v tomto konaní Ministerstvo sa nejedná o ÚUC alebo ceny regulovanú vecne
príslušným orgánom, ale o ceny, ktoré nesplňujú požiadavky § 2 písm. e) Zákona o rozsahu
a nespadajú pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení, pričom
databázy, z ktorých Ministerstvo ceny čerpalo taktiež nespĺňajú kritériá overiteľných zdrojov údajov
o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Zároveň tým, že sa Ministerstvo riadne nevysporiadalo s podstatnou časťou argumentácie Držiteľa
registrácie, dopustilo sa takej vady konania, pre ktorú nie je Rozhodnutie vydané v súlade so zákonom.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti si Držiteľ registrácie dovoľuje ministra požiadať, aby
v rámci konania o námietkach rozhodol tak, že týmto námietkam vyhovie a prvostupňové
Rozhodnutie Ministerstva zmení tak, že
i)
ii)

konanie sa vo vzťahu k Liekom zastavuje alebo aby
v ich prípade určil ÚUC nasledovne:

Názov lieku
Janumet
Januvia

Návrh ÚUC
99,85 eur
17,07 eur

S úctou
Merck Sharp & Dohme B.V.
zast.: Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Ing. Miroslav Dedík, splnomocnený zástupca
Prílohy:
1. Úradný preklad výtlačku internetovej stránky https://www.rote-liste.de/ueber-rote-liste.
2. Úradný
preklad
výtlačku
internetovej
stránky
https://www.gebrauchsinformation40.de/menu/rechtliche_hinweise.
3. Doklad o zaplatení kaucie
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Výpis z účtu
Klíringové číslo účtu: 2002880004/8130
IBAN: SK88 8130 0000 0020 0288 0004
BIC (SWIFT): CITISKBA
Popis účtu:

Dátum: 22.06.22
Výpis číslo: 99
Strana: 1 / 1

Merck Sharp and Dohme EUR2002880004

Majiteľ účtu: Merck Sharp and Dohme sro
Karadzicova 8/A
821 08 Bratislava, SK

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Karadzicova 8/A
821 08 Bratislava

Identifikácia: 0200288, M01
Systémové číslo účtu: 0200288009
___________________________________________________________________________________________________________
Dátum
Popis
Referencia
Valuta
Suma
Číslo účtu/kód banky - Názov účtu
ŠS
/ KS /
VS
___________________________________________________________________________________________________________
22.06.22 Počiatočný zostatok
EUR
0.00
22.06.22 SEPA PLATBA ZRYCHLENA
3204411754
22.06.22
SK2581800000007000150131/SPSRSKBA - Ministersto zdravotnictva SR
Debetna referencia: 1732000802784549;
Suma prevodu: 3,000.00 EUR Výmenný kurz: 1;
E2E Referencia: /VS3922001061/SS/KS;

3,000.00-

22.06.22 CIELOVY ZOSTATOK - PREVOD
802 0200288041: ;

3434920412

22.06.22

63,281.19-

22.06.22 XB TGT BAL 1WAY
600 0013083195: ;

3434920413

22.06.22

285,307.47-

22.06.22 SEPA UHRADA AUTOMATICKA
3204390260
22.06.22
- /SK1702000000001475840382 UNIPHARMA - 1. SLOVENSKA LEKARNICKA
Suma prevodu: 351,588.66 EUR Výmenný kurz: 1;
E2E Referencia: /VS8787101459/SS/KS0008;
Detaily: /DO2022-06-21/SP Inv. number:8787101459
22.06.22 Účtovný zostatok

351,588.66

EUR

0.00

___________________________________________________________________________________________________________
Doplňujúce údaje:
Suma kreditov:
Suma debetov:
Disponibilný zostatok:
Úrokový zostatok:

351,588.66
351,588.66
0.00
0.00

Počet kreditných položiek:
Počet debetných položiek:

1
3

