Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 12.06.2020
Číslo: Z033033-2020OF/K506_N867_N874

ROZHODNUTIE

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) príslušný na konanie
podľa § 82 ods. 11 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 (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z.z.“) na základe návrhu
Kategorizačnej rady pre liečivá a lieky v konaní o námietkach spoločnosti Eli Lilly Nederland
B.V., Panendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko zastúpená na základe plnej moci
spoločnosťou Eli Lilly Slovakia, s.r.o. (ďalej len „účastník konania v 1.rade“) a Janssen-Cilag
International N.V., so sídlom Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko zastúpená
splnomocneným zástupcom Ing. Valériou Kovaničovou, CSc. (ďalej len „účastník konania v
2.rade“) vyplývajúce z rozhodnutia č. S09877-2020-OKC-KON 18792 zo dňa 14.05.2020
s týmito účastníkmi konania
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská
časť Petržalka 851 04, Slovenská republika,
2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika,
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská
republika,
4. AstraZeneca AB, Södertälje 15185, Švédsko,
5. Novo Nordisk A/S, Novo Allé 1, Bagsvaerd, Dánsko,
6. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, Ingelheim nad
Rýnom, Nemecko,
7. Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG,
8. Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Spojené Kráľovstvo,
9. Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgicko.
10. Eli Lilly Nederland B.V., Panendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko

rozhodol takto:
I.
Námietke účastníka konania v 1.rade zo dňa 22.05.2020 vyhovujem. Prvostupňové
rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“) č.
S09877-2020-OKC-KON 18792 zo dňa 14.05.2020 v súlade s § 82 ods. 14 zákona zrušujem
v bode týkajúcom sa charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg a
vec vraciam prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie
II.
Prvostupňové rozhodnutie ministerstva č. S09877-2020-OKC-KON 18792 zo dňa
14.05.2020 v súlade s § 82 ods. 14 zákona zrušujem v bode týkajúcom sa charakteristiky
referenčnej skupiny A10BX11 Kanagliflozín p.o. 100 mg a vec vraciam prvostupňovému
orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
Ministerstvo rozhodnutím č. S09877-2020-OKC-KON 18792
rozhodlo, že:

zo dňa 14.05.2020

Podľa § 20 ods. 1 zákona sa charakteristiky referenčných skupín:
A10BX09 Dapagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 10 mg,
A10BK03 Empagliflozín p.o. 25 mg,
A10BX11 Kanagliflozín p.o. 100 mg,
A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg,
A10BJ06 Semaglutid s.c. 1,34 mg/ml
A10BJ01 Exenatid s.c. 5 mcg
A10BJ01 Exenatid s.c. 10 mcg
liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov nemenia.
Ministerstvo svoje rozhodnutie odôvodnilo nasledovne:
„Ministerstvo ako príslušný orgán podľa § 20 ods. 1 zákona zverejnením oznámenia na
elektronickom portáli Kategorizácia dňa 11.3.2020 začalo s ohľadom na odporúčané
terapeutické postupy z vlastného podnetu konanie vo veci zmeny charakteristík predmetných
referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.
Ministerstvo po komplexnom odbornom posúdení návrhu dospelo k záveru, že nie je
odôvodnené zmeniť znenie charakteristík predmetných referenčných skupín liečiv zaradených
v zozname kategorizovaných liekov podľa odporúčaných terapeutických postupov len na
základe medicínskeho odôvodnenia, bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu navrhovaných
zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia a zmeny aktuálne platnej legislatívy.

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona sa pri rozšírení znenia indikačných obmedzení predkladá
farmako-ekonomický rozbor lieku. V súvislosti s § 20 ods. 3 zákona sa bez
farmakoekonomického rozboru liekov nedá relevantne posúdiť účelnosť a efektívnosť
vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a zabezpečenie finančnej stability
systému verejného zdravotného poistenia a preto ministerstvo rozhodlo ponechať
charakteristiky predmetných referenčných skupín bez zmeny.“
Účastník konania v 1.rade podal dňa 22.01.2020 podľa ustanovenia § 82 ods. 1 zákona
č. 363/2011 Z .z. námietku proti rozhodnutiu ministerstva č. S09877-2020-OKC-KON 18792
zo dňa 14.05.2020 v ktorej uvádza nasledovné:
„V Rozhodnutí síce Ministerstvo z nám neznámeho dôvodu neuvádza Držiteľa
registrácie ako účastníka Konania, avšak vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Rozhodnutia
bolo aj rozhodnutie o referenčnej skupine do ktorej je zaradený aj Liek Držiteľa registrácie, je
tento riadnym účastníkom konania, mal byť riadne uvedený v Rozhodnutí a má právo na
podanie námietok voči Rozhodnutiu podľa § 82 ods. 1 Zákona. Z uvedeného vyplýva, že tieto
námietky sú podané včas a oprávnenou osobou.
1 Podstata Rozhodnutia
1.1 Podstatou Konania a aj samotného Rozhodnutia bolo posúdenie návrhu na zmenu
charakteristík dotknutých referenčných skupín liečiv zaradených v zozname kategorizovaných
liekov (ďalej len „ZKL“) podľa odporúčaných terapeutických postupov na základe
medicínskeho odôvodnenia. Ministerstvo však v Rozhodnutí uviedlo, že zmenu charakteristík
referenčných skupín nie je možné vykonať bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu
navrhovaných zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
1.2 Ministerstvo tiež v Rozhodnutí uviedlo, že pri rozšírení znenia indikačného
obmedzenia sa v zmysle § 14 ods. 5 písm. e) Zákona predkladá farmako-ekonomický rozbor a
v súvislosti s § 20 ods. 3 Zákona sa bez farmako-ekonomického rozboru liekov zaradených v
týchto referenčných skupinách nedá relevantne posúdiť účelnosť a efektívnosť vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného poistenia a zabezpečenie stability celého systému. Na
základe uvedeného sa tak Ministerstvo rozhodlo nepristúpiť k zmene charakteristík dotknutých
referenčných skupín.
1.3 Dovoľujeme si tiež poukázať na vnútornú rozpornosť samotného Konania a postupu
Ministerstva. V zmysle Oznámenia totiž dôvodom na začatie Konania z podnetu Ministerstva
bola práve účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov z verejného zdravotného poistenia
pri vykonaní takýchto zmien referenčnej skupiny A10BX14 (A10BJ051) Dulaglutid s.c. 1,5 mg,
spolu s odporúčanými terapeutickými postupmi a nákladovou efektívnosťou tejto zmeny. Inak
povedané, Ministerstvo ešte pred samotným Konaním malo za to, že všetky podmienky na zmenu
charakteristík sú splnené, a práve preto z vlastného podnetu otvorilo Konanie (nie na žiadosť
Držiteľa registrácie, resp. zdravotnej poisťovne). Následne však počas Konania Ministerstvo
bez akéhokoľvek uvedenia dôvodov zrazu dospelo k opačnému názoru a účelnosť a efektívnosť
vykonania týchto zmien už nepovažovalo za preukázané.
MEDICÍNSKE NEDOSTATKY ROZHODNUTIA
2 Nákladová efektívnosť a vplyv na stabilitu systému zdravotného poistenia

2.1 Zjednotenie indikačných obmedzení pre referenčnú skupinu liečiv A10BJ06
Semaglutid s.c. 1,34 mg/ml a referenčnú skupinu liečiv A10BX14 (A10BJ05) Dulaglutid s.c. 1,5
mg (bez ohľadu na prítomnosť/neprítomnosť kritéria BMI >30 kg/m2) predstavuje z pohľadu
nákladovej efektívnosti a dopadu na prostriedky vynakladané zo systému verejného
zdravotného poistenia mierne šetriaci krok. Tento názor Držiteľ registrácie zastáva z
nasledujúcich dôvodov:
a) Liek Ozempic 0,25 mg injekčný roztok v naplnenom pere (ŠÚKL kód 8851C) a liek
Ozempic 0,5 mg injekčný roztok v naplnenom pere (ŠÚKL kód 8852C) boli do ZKL zaradené
na základe preukázania nákladovej efektívnosti v porovnaní s exenatidom v populácii pacientov
s BMI >30 kg/m2 a v porovnaní s dulaglutidom 1,5 mg v populácii pacientov s BMI >35 kg/m22
(ID konania 16565 a 165653). Je možné konštatovať, že pre rozhodovanie o nákladovej
efektívnosti lieku Ozempic v navrhovanom indikačnom obmedzení bolo relevantné porovnanie
s exenatidom a porovnanie s dulaglutidom 1,5 mg vykonané tak, aby bola analýzou pokrytá
populácia s BMI > 35 kg/m2. Výsledkom porovnania uvedených liekov s dulaglutidom 1,5 mg
bolo konštatovanie o dominancii lieku Ozempic, pretože pri celoživotnej liečbe liekom Ozempic
dochádza k marginálnemu zisku QALY (0,04 QALY pre liek Ozempic 0,5 mg) a k marginálnej
úspore nákladov (– 20 € v prípade lieku Ozempic 0,5 mg)4. Analýza je v základnom scenári
postavená na údajoch z klinickej štúdie SUSTAIN 75, ktorá preukázala superioritu semaglutidu
nad dulaglutidom v zlepšovaní glykemickej kontroly a úprave telesnej hmotnosti. Je však
dôležité podotknúť, že táto štúdia neporovnávala a ani nepreukázala štatistickú významnosť
rozdielov v liečebných výsledkoch medzi semaglutidom 0,5 mg (liek Ozempic 0,5 mg) a
dulaglutidom 1,5 mg (liek Trulicity 1,5 mg) a taktiež, že semaglutid 1,0 mg, pre ktorý štúdia
SUSTAIN 7 preukazuje superioritu v porovnaní s dulaglutidom 1,5 mg, nie je zaradený do ZKL,
a teda nie je ani hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Z analýzy citlivosti6
vykonanej pre základný scenár, v ktorej sa do úvahy brali iba štatisticky signifikantne odlišné
údaje o účinnosti (v opačnom prípade sa predpokladal rovnaký účinok medzi oboma liekmi)
vyplynulo, že pri cenovej (úhradovej) parite je rozdiel v QALY medzi semaglutidom 0,5 mg a
dulaglutidom 1,5 mg rovný nule a rozdiel v nákladoch je taktiež rovný nule. Semaglutid 0,5 mg
a dulaglutid 1,5 boli teda podľa tejto analýzy rovnako účinné a rovnako nákladné.
b) Porovnanie štatistickej významnosti rozdielov v niektorých parametroch účinnosti
medzi semaglutidom 0,5 mg a dulaglutidom 1,5 mg bolo vykonané nepriamo, prostredníctvom
sieťovej meta-analýzy (NMA) v populácii s BMI > 30 kg/m2.7 V tabuľkách S14, S18 a S198 sú
uvedené výsledky pre porovnanie zmeny v glykovanom hemoglobíne (HbA1C), hmotnosti a v
systolickom tlaku krvi od začiatku štúdie. V prípade zmeny HbA1C je rozdiel medzi
semaglutidom 0,5 mg a dulaglutidom 1,5 mg -0,11 (CrI 95 % -0,37; 0,15). Vzhľadom na to, že
interval spoľahlivosti presahuje nulovú hodnotu, nie je možné konštatovať štatistickú
signifikantnosť tohto rozdielu medzi liečivami. Podobný výsledok sa pozoruje aj pri rozdiele v
systolickom tlaku krvi (-1,10, CrI 95 % -2,87; 0,67). Štatisticky signifikantný rozdiel (interval
spoľahlivosti neprechádza číslom 0) sa prejavil len v parametri zmeny hmotnosti (-1,28, CrI 95
% 1,76; -0,79). Keď sa analýza nákladovej efektívnosti vo farmako-ekonomickom rozbore lieku
Ozempic postavila na výsledkoch tejto NMA a cenovej (úhradovej) parite oboch liekov,
inkrementálne QALY boli na úrovni 0,03 v prospech semaglutidu 0,5 mg a inkrementálne
náklady boli na úrovni -79 €.9 Oba výsledky možno považovať za marginálne odlišné a
vzhľadom na známe limitácie NMA je možné konštatovať, že medzi liekmi v podstate neexistujú
zásadné rozdiely, ktoré by odôvodňovali odlišné znenie indikačných obmedzení.

c) Na základe údajov zo štúdie SUSTAIN 7 bola pre populáciu pacientov s BMI >30
kg/m2 zo Spojeného kráľovstva vykonaná analýza užitočnosti nákladov porovnávajúca
semaglutid 0,5 mg a dulaglutid 1,5 mg.10 Na základe údajov o účinnosti zo štúdie SUSTAIN 7
pre populáciu s BMI >30 kg/m2 publikovaných v tejto práci Držiteľ registrácie replikoval
predmetnú analýzu a adaptoval ju na slovenské podmienky. Cieľom tejto analýzy bolo porovnať
náklady a prínosy zosúladenia indikačných obmedzení referenčnej skupiny A10BJ06
Semaglutid s.c. 1,34 mg/ml a referenčnej skupiny A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg v oblasti
BMI pacientov, u ktorých sú lieky spadajúce do týchto dvoch referenčných skupín hradené z
prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Na analýzu sa použili aktuálne platné úhrady za
liek Ozempic 0,5 mg (94,90 € za balenie na 28 dní) a za liek Trulicity 1,5 mg (92,07 € za balenie
na 28 dní). Podrobnosti (technická správa z adaptácie IQVIA CORE Diabetes modelu)
vykonanej analýzy Držiteľ registrácie sprístupňuje spolu s týmito Námietkami Ministerstvu
formou iných podaní. Výsledky tejto analýzy naznačujú, že pri celoživotnom časovom horizonte
sa pri liečbe dulaglutidom 1,5 mg inkrement QALY v porovnaní s liečbou semaglutidom 0,5 mg
pohybuje na úrovni -0,008 QALY a inkrement nákladov sa pohybuje na úrovni - 6 EUR. Analýza
teda naznačuje, že pri zanedbateľných rozdieloch v účinnosti by v slovenských podmienkach v
súčasnosti liečba dulaglutidom 1,5 mg bola v populácii pacientov s BMI >30 kg/m2 nákladovo
šetriaca/úspornejšia liečebná alternatíva v porovnaní s liečbou rovnakej populácie
semaglutidom 0,5 mg. Túto analýzu považuje Držiteľ registrácie za najvýznamnejší dôkaz, že
na rozdiely v znení indikačných obmedzení predmetných referenčných skupín nie je dôvod,
dokonca je možné ich považovať za diskriminačné a z pohľadu odborníkov (ošetrujúcich
lekárov), ako aj z hľadiska revíznej činnosti poisťovní za byrokratické a komplikujúce
preskripciu týchto liekov, pretože je potrebné rozlišovať medzi liekmi zo skupiny GLP-1 RA
nielen na základe ich klinického prínosu a potencionálneho prínosu pre konkrétneho pacienta,
ale aj na základe kategórie BMI pacienta.
d) Pre úplnosť Držiteľ registrácie prostredníctvom iných podaní predkladá spolu s
týmito námietkami Ministerstvu aj technický report analýzy užitočnosti nákladov
porovnávajúcu celoživotnú liečbu dulaglutidom 1,5 mg s exenatidom (liek Byetta) na základe
údajov o účinnosti zo štúdie AWARD-111. Z výsledkov tejto analýzy, podobne ako v prípade
lieku Ozempic 0,5 mg vyplýva, že liečba dulaglutidom 1,5 mg je nákladnejšia (inkrement
nákladov 365 EUR) a účinnejšia (inkrement 0,106 QALY) ako liečba exenatidom. Hodnota
prírastkového pomeru nákladov a užitočnosti je na úrovni 3 455 €/QALY, čo je hodnota hlboko
pod najnižšou možno prahovou hodnotou vypočítanou v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 93/2018 Z. z. o kritériách na stanovenie významnosti
vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre
výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej
hodnoty.
2.2 Odhliadnuc od výsledkov analýz nákladovej efektívnosti a so zdôraznením výsledkov
poukazujúcich na veľmi porovnateľné výsledky týkajúce sa hodnoty QALY sa Držiteľ
registrácie domnieva, že pozornosť pri rozhodovaní o zjednotení indikačných obmedzení by
mala byť zameraná na nákladovú zložku analýz. Pri platnosti súčasných úhrad zo systému
zdravotného poistenia za liek Ozempic 0,5 mg a liek Trulicity 1,5 mg je zrejmé, že pri použití
lieku Trulicity 1,5 mg by výsledkom zjednotenia indikačných obmedzení bola úspora, viď.
tabuľka nižšie.

Tabuľka 1 Porovnanie nákladov na liečbu liekom Trulicity a liekom Ozempic podľa
úhrad platných k máju 2020 (porovnanie nákladov na jedného pacienta)
Liek
Ozempic 0,5 mg*
Trulicity 1,5 mg
Rozdiel Trulicity vs. Ozempic

28 dní
94,90 €
92,07 €
-2,83 €

Rok
1 237,94 €
1 201,02 €
-36,92 €

2.3 Možno teda konštatovať, že pri zanedbateľných rozdieloch v účinnosti je Liek
znevýhodnený tým, že nemôže byť hradený v prípade pacientov s BMI medzi 30 a 35 kg/m2.
Tým pádom dochádza k znevýhodneniu týchto pacientov voči pacientom s BMI nad 35 kg/m2 a
zároveň dochádza k znevýhodneniu Držiteľa registrácie v porovnaní s držiteľom registrácie
lieku Ozempic 0,5 mg. Podľa všeobecnej zásady nediskriminácie (čl. 13 Ústavy SR, § 70 ods. 4
Zákona) je rozdielny prístup k subjektom v podobnej situácii neprípustný. V súčasnosti
neexistujú medicínske dôvody, na základe ktorých by bol odlišný prístup k liekom Ozempic 0,5
mg a Trulicity 1,5 mg opodstatnený. Udržiavanie diskriminačného znenia indikačných
obmedzení je preto neprípustné.
2.4 Zjednotenie indikačného obmedzenia porovnateľných liekov spadajúcich do jednej
skupiny GLP-1 RA bude pri platnosti súčasných úhrad za oba lieky taktiež viesť k úsporám vo
výdavkoch zdravotných poisťovní spojených s liekmi samotnými. Držiteľ registrácie je preto
presvedčený, že na existenciu rozdielnych indikačných obmedzení predmetných referenčných
skupín neexistuje žiadna legislatívna prekážka a naopak, ich nezjednotením dochádza k
plytvaniu prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, stavaniu byrokratických prekážok k
liečbe a diskriminácii liekov s porovnateľnou účinnosťou.
PRÁVNE NEDOSTATKY ROZHODNUTIA
3 Nedostatočné odôvodnenie Rozhodnutia
3.1 Rozhodnutie neobsahuje dostatočné, objektívne a overiteľné odôvodnenie toho,
prečo Ministerstvo rozhodlo tak, ako rozhodlo.
3.2 Podľa § 81 ods. 1 písm. e) Zákona rozhodnutie obsahuje odôvodnenie rozhodnutia.
3.3 Podľa § 81 ods. 2 Zákona sa v odôvodnení rozhodnutia uvedie, ktoré skutočnosti
boli podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití
právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi,
vyjadreniami a pripomienkami účastníkov konania.
3.4 V Rozhodnutí však absentuje dostatočná úvaha, ktorou Ministerstvo v Konaní
postupovalo a ktorou by odôvodnilo svoje Rozhodnutie. Jednoduchá citácia právnych
predpisov, resp. poukázanie na zákonné ustanovenia nemôže byť považované za dostatočné
odôvodnenie a kvalifikovanú právnu úvahu. Táto musí dosahovať určité kvality, aby tak
účastníkovi konania bol známy postup Ministerstva a aby tak nedochádzalo k svojvôli
Ministerstva pri rozhodovaní.
2.3 Možno teda konštatovať, že pri zanedbateľných rozdieloch v účinnosti je Liek
znevýhodnený tým, že nemôže byť hradený v prípade pacientov s BMI medzi 30 a 35 kg/m2.
Tým pádom dochádza k znevýhodneniu týchto pacientov voči pacientom s BMI nad 35 kg/m2 a

zároveň dochádza k znevýhodneniu Držiteľa registrácie v porovnaní s držiteľom registrácie
lieku Ozempic 0,5 mg. Podľa všeobecnej zásady nediskriminácie (čl. 13 Ústavy SR, § 70 ods. 4
Zákona) je rozdielny prístup k subjektom v podobnej situácii neprípustný. V súčasnosti
neexistujú medicínske dôvody, na základe ktorých by bol odlišný prístup k liekom Ozempic 0,5
mg a Trulicity 1,5 mg opodstatnený. Udržiavanie diskriminačného znenia indikačných
obmedzení je preto neprípustné.
2.4 Zjednotenie indikačného obmedzenia porovnateľných liekov spadajúcich do jednej
skupiny GLP-1 RA bude pri platnosti súčasných úhrad za oba lieky taktiež viesť k úsporám vo
výdavkoch zdravotných poisťovní spojených s liekmi samotnými. Držiteľ registrácie je preto
presvedčený, že na existenciu rozdielnych indikačných obmedzení predmetných referenčných
skupín neexistuje žiadna legislatívna prekážka a naopak, ich nezjednotením dochádza k
plytvaniu prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, stavaniu byrokratických prekážok k
liečbe a diskriminácii liekov s porovnateľnou účinnosťou.
PRÁVNE NEDOSTATKY ROZHODNUTIA
3 Nedostatočné odôvodnenie Rozhodnutia
3.1 Rozhodnutie neobsahuje dostatočné, objektívne a overiteľné odôvodnenie toho,
prečo Ministerstvo rozhodlo tak, ako rozhodlo.
3.2 Podľa § 81 ods. 1 písm. e) Zákona rozhodnutie obsahuje odôvodnenie rozhodnutia.
3.3 Podľa § 81 ods. 2 Zákona sa v odôvodnení rozhodnutia uvedie, ktoré skutočnosti
boli podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití
právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi,
vyjadreniami a pripomienkami účastníkov konania.
3.4 V Rozhodnutí však absentuje dostatočná úvaha, ktorou Ministerstvo v Konaní
postupovalo a ktorou by odôvodnilo svoje Rozhodnutie. Jednoduchá citácia právnych
predpisov, resp. poukázanie na zákonné ustanovenia nemôže byť považované za dostatočné
odôvodnenie a kvalifikovanú právnu úvahu. Táto musí dosahovať určité kvality, aby tak
účastníkovi konania bol známy postup Ministerstva a aby tak nedochádzalo k svojvôli
Ministerstva pri rozhodovaní.
V právnej úvahe príslušných orgánov, v tomto prípade Ministerstva, sa totiž zhmotňuje
výklad a aj priamo aplikácia práva týmto orgánom na daný skutkový stav.12
3.5 Odôvodnenie plní hneď niekoľko funkcií. Predovšetkým však má presvedčiť
účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia.13
V odôvodnení musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov, skutkové okolnosti a
právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli
nepochybne zistené a ich právny význam. Ďalej treba uviesť aké dôkazy boli vykonané, ako ich
hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré iné dôkazy, a napokon, ako sa správny
orgán vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov. Právne posúdenie veci znamená, že
správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho
predpisu. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Nestačí
len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiadúce, aby sa vyložil aj obsah právnej normy, aby
účastníci pochopili vzťah medzi skutkovým zistením a právnym posúdením. Osobitnú pozornosť
treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel na základe

inštitútu voľnej úvahy.14 Správny orgán sa musí vyrovnať so všetkými hľadiskami pre dané
rozhodnutie, inak by takéto rozhodnutie bolo nepreskúmateľné.
3.6 Navyše, Ministerstvo v Konaní účastníkom nepredložilo a neuviedlo dostatočne, čo
všetko bolo podkladom pre Rozhodnutie.
3.7 V zmysle § 79 ods. 2 Zákona síce Ministerstvo hodnotí podklady na rozhodnutie
podľa svojej úvahy, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti, avšak to
neznamená, že môže dôjsť k tzv. svojvôli v rozhodovaní. Práve naopak, Ministerstvo je povinné
v rámci odôvodnenia svojho rozhodnutia každý postup riadne odôvodniť, pričom táto
podmienka nie je splnená v prípadoch, keď Ministerstvo v rozhodnutí len bez vysvetlenia
skonštatuje k akým záverom dospelo. Držiteľ registrácie tak má za preukázané, že takýto postup
Ministerstva nebol dodržaný v Konaní a ani v Rozhodnutí samotnom, čím došlo nielen k
porušeniu Zákona, ale aj priamo k nezákonnému zásahu do práv a oprávnených záujmov
samotného Držiteľa registrácie. Toto je aj v priamom rozpore so základnými zásadami Konania
v zmysle § 70 ods. 1 Zákona, keďže Ministerstvo má v konaniach povinnosť dbať na
zachovávanie práv a právom chránených záujmov účastníkov konania.
3.8 Rozhodnutie je preto arbitrárne a nepreskúmateľné, keďže v ňom chýba jeho riadne
odôvodnenie, absentuje uvedenie správnej a právnej úvahy, ktorou sa Ministerstvo v Konaní
riadilo, a taktiež absentuje riadne uvedenie všetkých podkladov, z ktorých Ministerstvo pri
rozhodovaní vychádzalo.
4 Nezákonnosť Rozhodnutia
4.1 Ako už bolo uvedené, dôvodom na zamietnutie zmien charakteristík referenčných
skupín bolo údajné nepreukázanie, resp. absencia posúdenia vplyvu na prostriedky verejného
zdravotného poistenia. Podľa Rozhodnutia sa pri rozšírení znenia indikačných obmedzení
predkladá farmako-ekonomický rozbor lieku podľa § 14 ods. 5 písm. e) Zákona, ktorý má v
zmysle § 20 ods. 3 Zákona slúžiť práve na posúdenie účelnosti a efektívnosti lieku na
prostriedky verejného zdravotníctva.
4.2 Je síce pravda, že v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) a d) sa pri rozhodovaní o zmene
charakteristík referenčnej skupiny prihliada na (i) účelnosť a efektívnosť vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného poistenia, a (ii) zabezpečenie finančnej stability systému
verejného zdravotného poistenia. Avšak Zákon nikde neustanovuje, že splnenie týchto
podmienok sa pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny preukazuje práve
farmako-ekonomickým rozborom.
4.3 Navyše, ani konštatovanie Ministerstva, že pri rozhodovaní o rozšírení znenia
indikačných obmedzení sa predkladá farmako-ekonomický rozbor lieku podľa § 14 ods. 5 písm.
e) Zákona nie je vecne správny. Ustanovenie § 14 ods. 5 písm. e) Zákona totiž upravuje len
podania žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny zo strany držiteľa registrácie alebo
zdravotnej poisťovne. Keďže Konanie bolo začaté z vlastného podnetu Ministerstva a nie na
základe žiadosti držiteľa registrácie alebo zdravotnej poisťovne, § 14 ods. 5 písm. e) sa
neuplatní.
4.4 Inak povedané, v prípade ak je konanie o rozhodovaní o zmene charakteristík
referenčnej skupiny podľa § 20 Zákona otvorené z vlastného podnetu Ministerstva, nie je
účastník konania povinný v konaní dokladať a preukazovať farmako-ekonomický rozbor lieku.

Tento záver vyplýva jednak z toho, že: • v zmysle § 14 ods. 5 písm. e) sa farmako-ekonomický
rozbor prikladá ako príloha len k žiadosti o začatie tohto konania zo strany držiteľa registrácie
alebo zdravotnej poisťovne (a teda – a contrario – nie pri začatí konania z podnetu
Ministerstva); a • § 20 neustanovuje, že účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia, resp. zabezpečenie finančnej stability systému verejného
zdravotného poistenia, sa na účely konania o zmene charakteristík referenčnej skupiny
preukazuje práve farmako-ekonomickým rozborom.
4.5 Vzhľadom na horeuvedené je Rozhodnutie nezákonné, keďže právny dôvod na
základe, ktorého Ministerstvo odmietlo zmenu charakteristík referenčných skupín je nesprávny
a nesúladný so Zákonom.
4.6 Rozhodnutie tým pádom v zmysle § 81 ods.1 písm. d) Zákona obsahuje aj nesprávne
uvedenia ustanovení právnych predpisov, podľa ktorého Ministerstvo dospelo k Rozhodnutiu.
Tieto zákonné ustanovenia totiž Ministerstvo nesprávne vyložilo a aplikovalo.
5 Nedostatočné zistenie skutočného stavu veci
5.1 Zákon požaduje, aby Ministerstvo:
a) podľa § 70 ods. 2 Zákona postupovalo v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania,
b) podľa § 79 ods. 3 Zákona, zistilo presne a úplne skutočný stav veci a na ten účel si
obstaralo potrebné podklady na rozhodnutie, pričom nie je viazané len podkladmi na
rozhodnutie predloženými účastníkmi konania.
5.2 Z uvedeného vyplýva, že Ministerstvo je povinné aj z vlastnej úradnej povinnosti
zistiť skutočný stav veci a na tento účel si zaobstarať vlastné údaje, ktoré by tento stav
preukázali, keďže Ministerstvo nie je viazané len podkladmi predloženými účastníkmi Konania.
Takéto údaje a analýzy by sa tak stali rovnocennými podkladmi pre Rozhodnutie. Rozhodnutie
však neobsahuje akúkoľvek zmienku o tom, že Ministerstvo pristúpilo z vlastnej úradnej
povinnosti k zisťovaniu skutočného stavu veci. Rovnako tak v Rozhodnutí a ani počas Konania
neoznačilo žiadne ďalšie podklady, ktoré Ministerstvu slúžili na rozhodnutie vo veci samej. 5.3
V praxi to teda znamená, že ak počas Konania Ministerstvo považovalo pre zmenu
charakteristík referenčných skupín za nevyhnutné aj posúdenie ich vplyvu na prostriedky
verejného zdravotného poistenia, malo tak urobiť v zmysle § 79 ods. 3 Zákona. Ministerstvo
teda zo Zákona malo pristúpiť k zisteniu skutočného stavu vo veci, t. j. k posúdeniu vplyvov
týchto zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia a na tento účel si obstarať k tomu
samo relevantné podklady.
5.4 Aj v prípade, ak by si Ministerstvo na tieto účely samo nevedelo obstarať tieto
podklady, resp. by považovalo predloženie farmako-ekonomického rozboru pre jednotlivé lieky
za jediný relevantný podklad na toto posúdenie (aj keď ako sme už uviedli, táto povinnosť pre
Konanie nevyplýva zo žiadneho ustanovenia Zákona), malo postupovať v zmysle základnej
zásady konaní ustanovenej v § 70 ods. 2 Zákona, a teda si relevantné podklady od účastníka
konania vyžiadať.
5.5 Ide o zákonnú povinnosť Ministerstva postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi
konania, ktorej zodpovedá povinnosť účastníkov konania úzko spolupracovať s Ministerstvom
podľa § 70 ods. 3 Zákona.

5.6 Ministerstvo však takýto zákonný postup v Konaní nezvolilo, žiadne podklady si od
účastníkov konania nevyžiadalo a ani z vlastnej činnosti nepristúpilo k obstaraniu takýchto
podkladov, čím porušilo svoju zákonnú povinnosti v zmysle § 79 ods. 3 Zákona a § 70 ods. 2
Zákona.
5.7 Držiteľ registrácie má za to, že Ministerstvo v Konaní, ako aj samotným
Rozhodnutím, porušilo hore uvedené zákonné povinnosti, keďže v rámci Konania nevyvinulo
akúkoľvek snahu o postup v úzkej súčinnosti s Držiteľom registrácie ako účastníkom Konania
za účelom zistenia presného a skutočného stavu vo veci, prípadne za účelom získania
relevantného farmakoekonomického rozboru.
6 Porušenie povinnosti rozhodovať rovnako v podobných prípadoch
6.1 Držiteľ registrácie si dovoľuje poukázať aj na predchádzajúcu rozhodovaciu prax
Ministerstva, napr. rozhodnutie č.: S10199-OKCLP-2016/KON/9747, ID návrhu: 9747, v
ktorom Ministerstvo zmenilo charakteristiku referenčnej skupiny zmenou indikačného
obmedzenia, pričom v Konaní nebol predložený priamo farmako–ekonomický rozbor zo strany
účastníkov konania. V danom konaní došlo práve k postupu opísanému v časti 4 týchto
námietok, kedy si Ministerstvo z vlastnej iniciatívy a prostredníctvom stanoviska odbornej
pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku zaobstaralo podklady potrebné pre posúdenie
splnenia podmienok podľa § 20 ods. 3 Zákona.
6.2 V tejto súvislosti si dovoľujeme opäť poukázať na zákonné povinnosti Ministerstva,
keďže:
a) podľa § 70 ods. 4 Zákona Ministerstvo dbá o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely,
b) podľa § 81 ods. 2 Zákona sa v odôvodnení rozhodnutia uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania,
c) podľa § 92 Zákona Ministerstvo vydáva vo veciach kategorizácie liekov rozhodnutia,
ktoré musia byť odôvodnené objektívnymi a overiteľnými kritériami.
6.3 Ak sa Ministerstvo v Rozhodnutí odchýlilo od svojej rozhodovacej praxe, malo tak
urobiť na základe objektívnych a overiteľných kritérií, ktoré mali byť v Rozhodnutí riadne
odôvodnené. V Rozhodnutí však absentuje odôvodnenie takéhoto odchýlenia sa od
predchádzajúcej rozhodovacej praxe Ministerstva. Ministerstvo je tak povinné v rámci
odôvodnenia svojho rozhodnutia odklon od predchádzajúceho spôsobu rozhodovania riadne
argumentačne odôvodniť, pričom táto podmienka nie je splnená v prípadoch, keď Ministerstvo
v rozhodnutí len bez vysvetlenia skonštatuje, aké dôkazné prostriedky vykonalo a k akým
záverom na základe nich dospelo.
7 Diskriminácia Držiteľa registrácie
7.1 Držiteľ registrácie ma tiež za to, že Rozhodnutím došlo k jeho neodôvodenej
diskriminácii, a to z dôvodu, že pri zanedbateľných rozdieloch v účinnosti (medzi liekom
Ozempic 0,5 mg a liekom Trulicity 1,5 mg) je Liek Držiteľa registrácie automaticky

znevýhodnený tým, že nemôže byť hradený v prípade pacientov s BMI medzi 30 a 35 kg/m2, aj
keď v súčasnosti takéto indikačné obmedzenie už nie je z medicínskeho hľadiska opodstatnené.
7.2 Tým pádom dochádza nielen k:
a) znevýhodneniu pacientov s BMI medzi 30 a 35 kg/m2 voči pacientom s BMI nad 35
kg/m2, ktorí nemajú umožnený prístup k Lieku bez medicínsky signifikantného opodstatnenia,
ale zároveň
b) dochádza aj k znevýhodneniu samotného Držiteľa registrácie v porovnaní s držiteľom
registrácie lieku Ozempic 0,5 mg, keďže tento je markantne limitovaný v poskytovaní Lieku.
7.3 Podľa všeobecnej zásady nediskriminácie (čl. 13 Ústavy SR, § 70 ods. 4 Zákona) je
rozdielny prístup k subjektom v rovnakej alebo v podobnej situácii neprípustný. V súčasnosti
neexistujú medicínske dôvody, na základe ktorých by bol odlišný prístup pacientov k lieku
Ozempic 0,5 mg a lieku Trulicity 1,5 mg opodstatnený.
7.4 Udržiavanie diskriminačného znenia indikačného obmedzenia liečiv zaradených do
referenčnej skupiny A10BX14 (A10BJ05) Dulaglutid s.c. 1,5 mg je preto neprípustné, a to
obzvlášť za situácie, keď neexistuje ani farmako-ekonomické hľadisko pre zachovanie
indikačného obmedzenia, keďže sprístupnenie liečby Liekom pre pacientov s BMI viac ako 30
kg/m2 a menej ako 35 kg/m2 by bolo ešte aj mierne šetrnejšie k finančným prostriedkom v
systéme zdravotného poistenia.
8 Návrh na rozhodnutie o Námietkach
8.1 Ako bolo uvedené vyššie, konanie sa vyznačuje viacerými vadami týkajúcimi sa
medicínskych a farmako-ekonomických záverov, ako aj právnych noriem. Možno teda
konštatovať, že Ministerstvo v rámci úvahy vybočilo z medzí ustanovených Zákonom a v
dôsledku procesných vád v Konaní sa Držiteľovi registrácie postupom Ministerstva odňala
možnosť konať. Na základe uvedeného Držiteľ registrácie žiada Ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky, aby vydal rozhodnutie uvedené nižšie.
8.2 Pre úplnosť je potrebné dodať, že Minister zdravotníctva nie je v tomto konaní
viazaný indikačným obmedzením vymedzeným v oznámení o začatí Konania. Keďže konanie
bolo začaté z vlastného podnetu, nejde o viazanosť návrhom účastníka konania. A dokonca aj
keby išlo, nie je vylúčené, aby sa v konaní rozhodlo menej, ako bolo predmetom návrhu. Inými
slovami, ak predmetom návrhu bolo odstránenie podmienky určitého BMI z indikačného
obmedzenia, je rovnako prípustné, aby výsledkom konanie nebolo úplné odstránenie tejto
podmienky, ale jej zmiernenie – teda zníženie požadovaného BMI v indikačnom obmedzení z 35
kg/m2 na 30 kg/m2 a tým zjednotenie indikačných obmedzení oboch referenčných skupín a
odstránenie súčasnej diskriminácie, ktorá medzi predmetnými referenčnými skupinami existuje.
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 11
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 rozhodol v konaní o námietkach spoločnosti Eli Lilly Nederland B.V.,
Panendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko proti rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky S09877-2020-OKC-KON, ID Konania: 18792 zo dňa 14. mája 2020, v
časti týkajúcej sa tohto účastníka

takto:
V súlade s ustanovením § 82 ods. 14 zákona námietke účastníka konania vyhovujem a
prvostupňové rozhodnutie Ministerstva S09877-2020-OKC-KON, ID Konania: 18792 zo dňa
14. mája 2020 v bode týkajúcom sa nezmenenia charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14
Dulaglutid s.c. 1,5 mg. zrušujem a vec vraciam prvostupňovému orgánu na nové konanie a
rozhodnutie.
alebo eventuálne takto:
V súlade s ustanovením § 82 ods. 13 zákona námietke účastníka konania vyhovujem a
prvostupňové rozhodnutie Ministerstva S09877-2020-OKC-KON, ID Konania: 18792 zo dňa
14. mája 2020 v bode týkajúcom sa nezmenenia charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14
Dulaglutid s.c. 1,5 mg. mením nasledovne:
Podľa § 20 ods. 1 zákona sa charakteristika referenčnej skupiny A10BC14 Dulaglutid
s.c. 1,5 mg mení tak, že indikačné obmedzenie sa určuje v znení:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu v kombinácií
s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak predchádzajúca
minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálnych antidiabetík neviedla
k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c > 7 % podľa štandardu DCCT).
Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty,
ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“
Vo zvyšku ponechávame rozhodnutie na úvahe Ministra zdravotníctva.
alebo eventuálne takto:
V súlade s ustanovením § 82 ods. 13 zákona námietke účastníka konania vyhovujem a
prvostupňové rozhodnutie Ministerstva S09877-2020-OKC-KON, ID Konania: 18792 zo dňa
14. mája 2020 v bode týkajúcom sa nezmenenia charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14
Dulaglutid s.c. 1,5 mg. mením nasledovne:
Podľa § 20 ods. 1 zákona sa charakteristika referenčnej skupiny A10BC14 Dulaglutid
s.c. 1,5 mg mení tak, že indikačné obmedzenie sa určuje v znení: Hradená liečba sa môže
indikovať u obéznych pacientov (BMI menej ako 30kg/m2) s diabetes mellitus 2. typu v
kombinácií s metforminom alebo v kombinácií s metforminom a sulfonylmočovinou, ak
predchádzajúca minimálne polročná liečba maximálnymi tolerovanými dávkami orálnych
antidiabetík neviedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii (HbA1c > 7 % podľa štandardu
DCCT).
Ak po šiestich mesiacoch nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5 % z východiskovej hodnoty,
ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.“
Účastník konania v 2.rade podal dňa 22.01.2020 podľa ustanovenia § 82 ods. 1 zákona
č. 363/2011 Z. z. námietku proti rozhodnutiu ministerstva č. S09877-2020-OKC-KON 18792
zo dňa 14.05.2020 v ktorej uvádza nasledovné:
„Ministerstvo v rozhodnutí uvádza:

„Ministerstvo po komplexnom odbornom posúdení návrhu dospelo k záveru, že nie je
odôvodnené zmeniť znenie charakteristík predmetných referenčných skupín liečiv zaradených
v zozname kategorizovaných liekov podľa odporúčaných terapeutických postupov len na
základe medicínskeho odôvodnenia, bez predchádzajúceho posúdenia vplyvu navrhovaných
zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia a zmeny aktuálne platnej legislatívy.
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona sa pri rozšírení znenia indikačných obmedzení
predkladá farmakoekonomický rozbor lieku. V súvislosti s § 20 ods. 3 zákona sa bez farmakoekonomického rozboru liekov nedá relevantne posúdiť účelnosť a efektívnosť vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného poistenia a zabezpečenie finančnej stability systému
verejného zdravotného poistenia.“
Z dôvodu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 363/2011 Z.z., Ministerstvo v rámci úvahy
vybočilo z medzí ustanovených týmto zákonom. Účastník na základe námietok uvedených nižšie
napáda Rozhodnutie v celom rozsahu, nakoľko ho (pozn. vrátane jeho odôvodnenia) považuje
za nesprávne a vydané v rozpore so zákonom, a to vzhľadom na nasledovné rozhodujúce
skutočnosti:
• V zmysle § 81 ods. 2 malo Ministerstvo odôvodniť v rozhodnutí, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami
a pripomienkami účastníkov konania.
• Podľa § 70 ods. 4 Zákona a to tým, že nie je možné určiť na základe akých kritérií,
skutkových alebo právnych, Ministerstvo rozhodlo v rozpore so svojou predchádzajúcou
rozhodovacou praxou.
• Podľa § 20 Zákona, keďže Rozhodnutie Ministerstva je nezákonné z dôvodu, že v
prípade konania podľa § 20 Zákona začatého z podnetu Ministerstva nie je potrebné predkladať
farmako-ekonomický rozbor lieku, keďže tento sa vyžaduje len ako súčasť žiadosti, ak je
konanie začaté z podnetu držiteľa registrácie lieku podľa § 14 ods. 5 písm. e) Zákona
• Odôvodnenie uvedené v rozhodnutí: “Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona sa pri
rozšírení znenia indikačných obmedzení predkladá farmako-ekonomický rozbor lieku“ je
nesprávne, protizákonné, pretože sa netýka konaní z vlastného podnetu. Ak Ministerstvo
požadovalo potrebu farmako-ekonomického rozboru aby mohlo posúdiť vplyv navrhovaných
zmien na prostriedky verejného zdravotného poistenia, od dátumu zverejnenia konania dňa
11.03.2020 malo dostatok času vyžiadať si ho pred tým, ako rozhodlo.
• Členom posudzujúcej komisie okrem medicínskeho významu zmeny indikačného
obmedzenia v referenčných skupinách o.i. aj kanagliflozínu (skupina inhibítorov SGLT-2) bolo
predstavené aj významné šetrenie prostriedkov verejného zdravotného poistenia spojené so
šetrení
nepriamych
nákladov.
Okrem efektu na úpravu glykémie inhibítory SGLT-2 prejavujú aj ďalšie významné účinky. Od
roku 2015 bolo opakovane potvrdené v rozsiahlych klinických štúdiách, že liečba s využitím
SGLT-2 inhibítorov prináša významné kardiovaskulárne a nefroprotektívne benefity, ktoré
zásadným spôsobom zlepšujú morbiditno-mortalitné ukazovatele a prognózu pacientov s
diabetes mellitus. Benefity spočívajú v signifikantnej redukcii hlavných kardiovaskulárnych
príhod a majú výrazný priaznivý účinok na vznik a prognózu srdcového zlyhávania a spôsobujú
signifikantnú redukciu kardiovaskulárnej a celkovej mortality. Významný je tiež

nefroprotektívny efekt spočívajúci v spomalení progresie obličkovej choroby vrátane zlyhania
obličiek s potrebou dialýzy ci transplantácie.
• V publikácii: Psota, M. a kol.: Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť
liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti
zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku, Pharm-In 2015. Vydané ako
elektronická publikácia č. 01042019219, www.pharmin.sk, 28 s. ISBN 978-80-89815-00-5 sú
uvedené náklady na liečbu vyššie uvedených diabetických komplikácií, ktoré inhibítory SGLT2 výrazne eliminujú a ktoré by pri schválení predloženej zmeny indikačného obmedzenia
výrazne šetrili prostriedky verejného zdravotného poistenia.
• S poukazom na skutočnosti uvedené vyššie je v tomto prípade možné konštatovať, že
Ministerstvo v napadnutom Rozhodnutí vôbec nedbalo na práva a právom chránené záujmy
pacientov s diabetes mellitus typu 2, ktorým v rámci platnosti súčasného indikačného
obmedzenia nemôže byť poskytnutá liečba, pričom v tomto prípade môže zasahovať už i do
základných práv dotknutých pacientov, vrátane práva na ochranu zdravia, ktoré je garantované
čl. 40 Ústavy SR, či čl. 31 Listiny základných práv a slobôd.
Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky, s ohľadom na všetky uvedené
skutočnosti Vás týmto žiadame, aby Ste námietkam Účastníka vyhoveli a v súlade s § 82 ods.
13 zákona č. 363/2011 Z.z. napadnuté Rozhodnutie zmenili a v rámci rozhodnutia o námietkach
rozhodli, že znenie indikačného obmedzenia pre referenčnú skupinu o.i. aj A10BX11
Kanagliflozín p.o. 100 mg sa mení v tomto znení:
„Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu s
nedostatočnou glykemickou kompenzáciou (HbA1c ≥ 7 % podľa štandardu DCCT): - v
kombinácii s metformínom (t.j. dvojkombinačná liečba) alebo v kombinácii s metformínom a
sulfonylureou (t.j. trojkombinačná liečba), ako doplnok k diéte a cvičeniu u pacientov
nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu alebo metformínu
a sulfonylmočoviny, - v kombinácii s inzulínom (t.j. dvojkombinačná liečba) alebo v kombinácii
s inzulínom a metformínom (t.j. trojkombinačná liečba) ako doplnok k diéte a cvičeniu na
zlepšenie kontroly glykémie u pacientov, u ktorých samotná stabilná dávka inzulínu alebo
inzulínu a metformínu nezabezpečí dostatočnú kontrolu glykémie. - pri kontraindikácii alebo
intolerancii metforminu v monoterapii alebo v kombinácii so sulfonylureou (t.j.
dvojkombinačná liečba) u pacientov nedostatočne glykemickou kompenzáciou.“
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 11 zákona o námietkach rozhoduje minister do jedného
mesiaca odo dňa ich doručenia ministerstvu.
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 12 zákona minister preskúma napadnuté rozhodnutie v
rozsahu uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne
zistené vady odstráni.
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 13 zákona, ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 14 zákona minister rozhodnutie zruší a vec vráti
ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti
alebo hospodárnosti.

V zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 zákona poradný orgán, v danom prípade
Kategorizačná rada pre liečivá a lieky predkladá ministrovi písomné odporúčanie vo veciach
kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií
ustanovených zákonom. Odborné odporúčanie sa vypracuje na základe názoru, na ktorom sa
zhodol najvyšší počet členov poradného orgánu. Odborné odporúčanie sa zverejňuje na
webovom sídle ministerstva. V odbornom odporúčaní poradného orgánu sa uvedú mená a
priezviská členov poradného orgánu, ktorí sa na odbornom posúdení veci zúčastnili. Člen
poradného orgánu, ktorý nesúhlasí s odporúčaním väčšiny členov poradného orgánu, má právo,
aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k tomuto odbornému odporúčaniu.
Kategorizačná rada pre liečivá a lieky prejednala námietku účastníka konania v 1. rade
a námietku účastníka konania v 2. rade dňa 03.06.2020 hlasovaním per rollam. Kategorizačná
rada po dôkladnej analýze prvostupňového rozhodnutia a podaných námietok, v spojitosti s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 363/2011 Z. z. dospela k väčšinovému názoru, že je
potrebne námietku účastníka konania v 1. rade a námietku účastníka konania v 2. rade
zamietnuť. Kategorizačná rada na základe väčšinovému názoru členov odporučila ministrovi
prvostupňové rozhodnutie č. S09877-2020-OKC-KON 18792 zo dňa 14.05.2020 v bode
týkajúcom sa charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg a v bode
týkajúcom sa charakteristiky referenčnej skupiny A10BX11 Kanagliflozín p.o. 100 mg
potvrdiť, čo potvrdzuje schválenie odporúčania, ktoré je uvedené v zápisnici.
Minister príslušný na konanie o námietkach sa oboznámil so spisovým materiálom v
predmetnej veci, v celom rozsahu preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie, ktoré mu
predchádzalo a oboznámil sa s odporúčaním Kategorizačnej rady pre liečivá a lieky, s ktorým
sa nestotožnil a dospel k záveru, že existujú dôvody na zrušenie prvostupňového rozhodnutia
v bode týkajúcom sa charakteristiky referenčnej skupiny A10BX14 Dulaglutid s.c. 1,5 mg a v
bode týkajúcom sa charakteristiky referenčnej skupiny A10BX11 Kanagliflozín p.o. 100 mg a
vrátenie veci prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie, tak ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Podľa názoru pána ministra trpí prvostupňové rozhodnutie ako aj samotný proces
rozhodovania niekoľkými závažnými vadami, s ktorými je nevyhnutné sa na prvom stupni
dostatočne vysporiadať. Ide najmä o nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia ministerstva, ktoré
robí rozhodnutie súdne nepreskúmateľným a z ktorého ani účastník konania nevie posúdiť aké
úvahy a dôkazy viedli ministerstvo k výroku prvostupňového rozhodnutia. Rovnako sa minister
nestotožňuje s použitím § 14 ods. 5 písm. e) zákona o lieku ako argumentu, že podanie účastníka
nesplnilo zákonom požadované náležitosti, nakoľko nejde o konanie na žiadosť účastníka ale o
konanie z vlastného podnetu ministerstva. Taktiež považuje za nevyhnutné, aby si ministerstvo
v rámci konania na podporu svojich argumentov vyžiadalo od účastníka farmako – ekonomický
rozbor lieku podľa § 93 zákona o lieku, inak ministerstvo nemôže tvrdiť, že zmena alebo
zrušenie indikačného obmedzenia nespĺňa podmienky podľa § 20 ods. 3 písm. a) a d) zákona o
lieku.“

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 82 ods. 15 zákona nemožno podať námietky.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Marek Krajčí
minister

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál
Kategorizácia (http://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou webového sídla ministerstva.

