Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 15.09.2021
Číslo: K607_N1019

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“) rozhodol vo veci podmieneného zaradenia
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradného určenia ceny lieku 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. Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, HRB 717155
Nemecko (ďalej len „držiteľ registrácie“)
o námietkach držiteľa registrácie (ďalej len „námietky“) proti rozhodnutiu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. S19082-2021-OKC-20064 zo
dňa 15.8.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“)
takto:
Námietke držiteľa registrácie proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 79 ods. 3 zákona na
základe § 82 ods. 13 a 14 zákona vyhovujem a prvostupňové rozhodnutie zrušujem a vec
vraciam ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Dňa 30.9.2021 podal držiteľ registrácie na ministerstvo žiadosť o podmienené zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
Dňa 28.1.2021 bolo ministerstvu doručené medicínske stanovisko odbornej pracovnej
skupiny pre krv a krvotvorné orgány (ďalej len „medicínska odborná pracovná skupina“).
Medicínska odborná pracovná skupina odporučila zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov.
Dňa 5.2.2021 ministerstvo vyzvalo držiteľa registrácie, aby dodal ministerstvu farmakoekonomický rozbor lieku podľa §10 ods. 6 zákona. Ministerstvo v tejto súvislosti uviedlo
„Podľa § 10 ods. 6 žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti farmakoekonomický rozbor lieku, ak ide
o liek určený na liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:50
000. Liek 3475D, Polivy 140 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x140 mg (liek.inj.skl.) je
liek určený na liečbu pacientov s Non-Hodkinovým lymfómom, ktorých je na Slovensku 1798.
Nakoľko je predmetom žiadosť liek určený na chorobu, ktorej prevalencia v Slovenskej
republike je vyššia ako 1:50 000, žiadateľ k žiadosti priloží okrem iného aj farmako-ekonomický
rozbor lieku.“
Dňa 20.7.2021 bol na webovom sídle ministerstva zverejnený Sumár hodnotení
zahraničných HTA agentúr liečiva polatuzumab vedotín (Polivy) pre pacientov s RR_DLBCL
(ďalej len „sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr“), ktorý bol vypracovaný odborom
HTA ministerstva.
Dňa 26.7.2021 bolo ministerstvu doručené odborné odporúčanie Kategorizačnej
komisie pre lieky (ďalej len „kategorizačná komisia“). Kategorizačná komisia odporučila liek
do zoznamu kategorizovaných liekov nezaradiť. Kategorizačná komisia v tejto súvislosti
uviedla: „Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila žiadosť žiadateľa a dospela
k záveru, že neodporúča zaradiť liek do zoznamu kategorizovaných liekov podľa § 90 ods. 1
zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších
predpisov.“.
Dňa 15.7.2021 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým rozhodlo
o nezaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Ministerstvo vo vzťahu k posúdeniu
žiadosti v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia uviedlo: „Podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona
pri kategorizácii liekov sa prihliada na odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím najmä
na predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Žiadateľom odhadovaná suma úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti kategorizačného
rozhodnutia je vo výške 2 098 398,00 eur. Za 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti kategorizačného rozhodnutia je vo výške 4 751 856,00
eur. Za 36 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti
kategorizačného rozhodnutia je vo výške 7 486 543,00 eur.

Žiadateľ vo farmakoekonomickom rozbore ďalej uviedol :
„Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:
Predpokladaný počet pacientov, ktorí sa budú liekom Polivy liečiť, je uvedený v tabuľke
nižšie. Výpočet predpokladaného počtu liečených pacientov je detailnejšie uvedený v časti 7
tohto rozboru.

Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami a odporúčania poradných orgánov odborne
posúdilo, stotožnilo sa s odporúčaním Kategorizačnej komisie pre lieky a došlo záveru, že podľa
§ 16 ods. 4 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. g) zákona a podľa § 90 ods. 1 zákona č. 363/2011
Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
liek nespĺňa kritériá pre zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov.“.
Dňa 23.8.2021 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietku proti prvostupňovému
rozhodnutiu. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové rozhodnutie je nezákonné
z nasledovných dôvodov:
1. Nepreskúmateľnosť rozhodnutia
Ministerstvo v Rozhodnutí dospelo k záveru, že podľa § 16 ods. 4 písm. a) v spojení s §
7 ods. 1 písm. g) Zákona a podľa § 90 ods. 1 Zákona Liek nespĺňa kritériá pre zaradenie do
ZKL.
Ministerstvo však v napadnutom Rozhodnutí nikde nešpecifikuje, v čom Liek nespĺňa
uvedené zákonné kritériá, resp. ktoré rozhodujúce skutočnosti Ministerstvo v rámci správnej
úvahy vyhodnotilo tak, že Liek nesplnil uvedené kritériá pre zaradenie do ZKL.
Ministerstvo v časti Rozhodnutia IV, Posúdenie žiadosti ministerstvom, len stroho
uviedlo nasledovné údaje zo Žiadosti Držiteľa registrácie: odhadovanú sumu úhrad
zdravotných poisťovní za liek na 12, 24 a 36 mesiacov a predpokladaný počet liečených
pacientov, a následne bez akéhokoľvek posúdenia či hodnotenia uvedených skutočností dospelo
Ministerstvo k vyššie uvedenému záveru.
V zmysle §81 ods.2. Zákona: „V odôvodnení rozhodnutia sa 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."
V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít:.

i. Zákonná požiadavka na náležité odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu nie je
naplnená tým, že "správny orgán v rozhodnutí doslovne paragrafovým znením alebo voľne
uvedie ich znenie a ustálenými formuláciami deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil".1
ii. "V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na
skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. [...] treba uviesť, aké dôkazy boli vykonané, ako
ich hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy a napokon,
ako sa správny orgán vyrovnal s námietkami účastníkov. [...] Právne posúdenie veci
znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenia
hmotnoprávneho predpisu. [...] Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce,
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.“2
iii. "Právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia je procesným právom účastníka, pretože len
dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia dáva účastníkovi možnosť náležite
skutkovo a právne argumentovať proti tomuto rozhodnutiu voči ktorému chce využiť možnosť
podať opravný prostriedok. Aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva
potreba riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, i keď nie je potrebné zdôvodňovať
každý argument účastníkov konania, súdne rozhodnutia musia byť odôvodnené a musia
obsahovať odpovede súdu na všetky argumenty prednesené stranami, ktoré viedli k jeho
rozhodnutiu. Dôvody musia byť špecifikované s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu,
nestačí len odkaz na určité časti zákonov."3
iv. „Nepreskúmateľné rozhodnutia zakladajú protiústavný stav a tento postup je nezlučiteľný
so zásadou spravodlivosti konania. Tomuto procesnému právu účastníka zodpovedá [...]
povinnosť správneho orgánu nielen rozhodnúť, ale tiež vysvetliť, ktoré skutočnosti považuje
za preukázané a ktoré nie. Ak tak neurobia, zaťažia svoje rozhodnutie vadou spočívajúcou v
tom, že rozhodnutia sú nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov [...] súčasne postupujú aj
v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru. [...] všeobecné odôvodnenie,
odvolávajúce sa na citované zákonné ustanovenia nepostačuje.“4
Na základe vyššie uvedeného, absencia náležitého odôvodnenia v Rozhodnutí zakladá
sama o sebe vadu nepreskúmateľnosti Rozhodnutia a predstavuje dôvod na jeho zrušenie.
Držiteľ registrácie sa na základe nedostatočne formulovaného odôvodnenia
Rozhodnutia len domnieva a dedukuje, že Ministerstvo nezaradilo Liek do ZKL z dôvodu jeho
významného vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia. Pre úplnosť sa však v
nasledujúcom texte Držiteľ registrácie vysporiada komplexne s ustanoveniami Zákona, ktoré
Ministerstvo uviedlo v závere odôvodnenia Rozhodnutia o nezaradení Lieku do ZKL, a síce §
16 ods. 4 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. g) Zákona a § 90 ods. 1 Zákona.
2. Odporúčané terapeutické postupy
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. g) Zákona sa pri kategorizácii liekov prihliada
na odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný
vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.

Zo zhrnutia odporúčaní zahraničných HTA agentúr pripraveného odborom agentúry
pre HTA, ktoré je obsiahnuté aj v Rozhodnutí, jasne vyplýva, že „Liečivo polatuzumab vedotín
na R/R DLBCL pri pacientoch nevhodných na transplantáciu hematopoetických kmeňových
buniek odporúčajú 3 zo 4 zahrnutých agentúr (NICE, CADTH, SMC), jedna agentúra (HAS)
liečbu neodporúča z dôvodu málo spoľahlivých dát o klinickom prínose".
Liek Polivy obdržal v roku 2017 od Európskej liekovej agentúry (EMA) status PRIME
(Priority Medicine) na liečbu dospelých pacientov s relapsujúcim/refraktérnym difúznym
veľkobunkovým lymfómom z B-buniek. EMA prostredníctvom PRIME schémy ponúka včasnú
interakciu spoločnostiam vyvíjajúcimi lieky, ktoré môžu ponúkať významný klinický benefit
oproti existujúcim liečebným možnostiam, s cieľom optimalizovať vývojové plány a
prioritizovať ich hodnotenie. Európska komisia dňa 16.4.2018 udelila lieku Polivy status
orphan medicinal product. Liek Polivy sa týmto zaraďuje do kategórie liekov indikovaných na
liečbu zriedkavých ochorení - liečba difúzneho veľkobunkového lymfómu z buniek B. Tento liek
je zapísaný v Registri liekov spoločenstva na zriedkavé ochorenia pod číslom EU/3/18/2013.
Nedostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov s relapsom alebo refrakteritou po
iniciálnej liečbe tj. v 2.línii je tak už dlhodobo veľkou nenaplnenou medicínskou potrebou a to
práve u pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu kostnej drene. Sú
potrebné nové liečebné možnosti, ktoré by prinášali pacientom signifikantné zlepšenie
celkového prežívania a zachovanie dobrej kvality života.
Všetky v súčasnosti používané chemoterapeutické režimy v 2. línii liečby R/R DLBCL
nie sú podľa SPC indikované na liečbu tohto ochorenia. V rámci jednotlivých režimov nebola
preukázaná superiorita v účinnosti jedného nad druhým5, 6, 7, preto existuje významná
nenaplnená potreba v dostupnosti účinnej liečby s adekvátne charakterizovaným
bezpečnostným profilom, ktorá by mala potenciál predĺžiť život pacientom s R/R DLBCL, ako
aj zlepšiť ich kvalitu života. Liek Polivy je indikovaný u dospelých pacientov v kombinácii s
bendamustínom a rituximabom na liečbu relabujúceho alebo refraktérneho DLBCL, ktorí nie
sú kandidátmi na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek. Liek Polivy vo svojom
klinickom programe preukázal štatisticky významné zníženie rizika progresie ochorenia a
úmrtia pri liečbe kombináciou polatuzumab vedotín s bendamustínom a rituximabom (PolaBR) v porovnaní s bendamustínom a rituximabom (BR). Výskyt kompletnej odpovede (CR),
ktorý sa hodnotil nezávislou komisiou pomocou PET-CT bol štatistický signifikantne vyšší v
ramene Pola-BR v porovnaní so skupinou BR (40 % oproti 17 %, rozdiel vo výskyte odpovede
na liečbu 22,5 [2,6 - 40,2], p=0,026)8. Tento výrazný klinický benefit v podobe viac než
dvojnásobnej šance na kompletnú odpoveď bol potvrdený aj v rámci aktualizovaných výsledkov
štúdie GO29365 a jej extenzie9.
S prihliadnutím na vyššie uvedené považujeme medicínsky prínos Lieku za preukázaný
bez ohľadu na skutočnosť, či existujú pre danú indikáciu dostupné odporúčané postupy. K
podmienenému zaradeniu Lieku dala zároveň súhlasné stanovisko aj medicínska odborná
pracovná skupina OPS B pri posudzovaní žiadosti o podmienené zaradenie do ZKL.
Prihliadnutie na odporúčané terapeutické postupy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. g)

Zákona preto nemôže predstavovať podľa Držiteľa registrácie dôvod pre nezaradenie Lieku do
ZKL.
3. Predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia
V zmysle § 90 ods. 1 Zákona sa kategorizácia liekov vykonáva tak, aby verejné
prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov,
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia.
Držiteľ registrácie má za to, že §90 ods. 1 nie je zákonným dôvodom pre nezaradenie
Lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Dôvody pre nezaradenie lieku do ZKL pri
podmienenom zaradení do ZKL Zákon taxatívne stanovuje referenciou v §21 ods. 2 Zákona na
§16 Zákona a konkrétne sú tieto dôvody taxatívne vymedzené §16 ods. 4 Zákona.
Ustanovenie §90 ods. 1 sa systematicky ani nenachádza v častiach Zákona, ktoré
upravujú kategorizáciu liekov (druhá hlava druhej časti Zákona), či konanie vo veciach
kategorizácie (piata časť Zákona), ale je zákonodarcom umiestnené do šiestej časti Zákona Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Vzhľadom na taxatívnu povahu výpočtu dôvodov pre nezaradenie lieku do ZKL v §16
ods. 4 Zákona si Ministerstvo dôvody pre nezaradenie Lieku do ZKL nemôže svojvoľne
rozširovať. Keďže §90 ods. 1 v kritériách pre zaradenie do ZKL nefiguruje, predmetné
ustanovenie nemôže predstavovať ani zákonný dôvod pre rozhodnutie o nezaradení Lieku do
ZKL. Ak liek spĺňa kritériá pre podmienené zaradenie lieku do ZKL, Ministerstvo je povinné
tento liek do zoznamu zaradiť a aplikácia ustanovenia §90 ods.1 môže mať vplyv len na
podmienky, za akých bude liek do ZKL zaradený.
Ustanovenie §90 ods.1 zakotvuje princíp, ktorým sa Ministerstvo má riadiť v rámci
procesu kategorizácie tam, kde Zákon dáva Ministerstvu priestor na použitie správnej úvahy.
V prípade podmienenej kategorizácie ide predovšetkým o stanovenie výšky podmienenej úhrady
(§21 ods. 6 zákona), ktorou Ministerstvo reguluje rozpočtový dopad zaradenia liekov s
významným vplyvom na prostriedky verejného zdravotného poistenia. Požiadavka uvedená v
§90 ods. 1 môže byť taktiež naplnená návrhom na stanovenie indikačných obmedzení ako aj
návrhom na obmedzenie úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas – viď
rozhodnutie č. Z045438–2018-OF/K416_N640 v konaní ID 13539.
V rámci zdôvodnenia rozhodnutia zároveň úplne absentuje akékoľvek hodnotenie
porovnania odhadovaných nákladov na liečbu liekom Polivy s inými súčasne využívanými
terapiami. Pri aplikácii ustanovenia §90 ods.1 Zákona a § 7 ods. 1 písm. g) Zákona Ministerstvo
nevyhnutne musí v prvom rade zobrať do úvahy náklady na súčasne používanú liečbu a
porovnať tieto náklady a medicínsky prínos s posudzovaným liekom v Žiadosti, čo sa však v
predmetnom konaní nestalo. Držiteľovi registrácie na základe uvedeného nie je zrejmé, ako
mohlo Ministerstvo pri absencii akéhokoľvek porovnania nákladov a prínosu so súčasne
používanými terapeutickými postupmi izolovane dospieť k záveru, že Liek nespĺňa kritériá pre

zaradenie do ZKL s odvolaním sa na ustanovenie §90 ods.1 Zákona a § 7 ods. 1 písm. g)
Zákona.
Držiteľ registrácie si je napriek uvedenému vedomý relatívnej nákladnosti liečby ako aj
podmienenia pozitívneho odporúčania zahraničných HTA agentúr (NICE, SMC, CADTH)
poskytnutím zľavy na Liek. V tomto smere sa Držiteľ registrácie pokúšal viacnásobne rokovať
so zdravotnou poisťovňou o podmienkach dohody, ktorá by zmierňovala dopad Lieku na
rozpočet, žiaľ bezvýsledne.
Držiteľ registrácie je však v záujme dostupnosti liečby pre pacientov na Slovensku aj
naďalej pripravený poskytnúť na Liek zľavu a pripája k tomuto podaniu upravený návrh výšky
podmienenej úhrady pre liek.
Polivy po započítaní zľavy. Vzhľadom na dôverný charakter informácii ohľadom
poskytnutej zľavy je tento návrh predložený cez „Iné podania".
Príloha: Návrh výšky podmienenej úhrady pre liek Polivy
Do budúcnosti by v rámci novelizácie Zákona zároveň Držiteľ registrácie uvítal
procesné zakotvenie možnosti komunikácie s Ministerstvom ohľadom otázky vplyvu liekov,
ktoré sú predmetom žiadosti o zaradenie do ZKL, na prostriedky verejného zdravotného
poistenia tak, aby bolo možné na prípadné pripomienky k vplyvu na rozpočet reagovať na výzvu
už v rámci konania na prvom stupni a nie až v námietkach voči negatívnemu rozhodnutiu, kde
sa Držiteľ registrácie o uvedenom dôvode dozvie.
4. Nákladová efektívnosť
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. g) Zákona sa pri kategorizácii liekov prihliada
na odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný
vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Ohľadom neexistencie štandardných terapeutických postupov pre danú indikáciu sa v
plnom rozsahu odkazujeme na argumentáciu v bode 2 tejto námietky.
Vzhľadom na žiadosť o podmienené zaradenie lieku do ZKL na základe §7 ods. 2 písm.
b) bod 5., t.j. podmienené zaradenie lieku určeného na liečbu choroby, pri ktorej počet
pacientov vhodných na liečbu liekom podľa registrovanej indikácie je v Slovenskej republike
nižší ako 1:50 000, sa nákladová efektívnosť liečby v rámci procesu kategorizácie na rozdiel
od žiadostí podaných na základe §7 ods. 2 písm. b) body 1 - 4 ex lege v procese kategorizácie
neposudzuje.“
Z uvedených dôvodov, držiteľ registrácie požiadal ministra, aby námietke držiteľa
registrácie vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že liek zaradzuje do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradne určuje cenu lieku vo výške uvedenej v žiadosti o jeho
zaradenie.

II.
Relevantná právna úprava
Minister posúdil a rozhodol o námietkach žiadateľa na základe príslušných ustanovení
zákona, a to najmä na základe nasledovných ustanovení.
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov
o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny
lieku.
Podľa § 21 ods. 2 zákona pri rozhodovaní o podmienenom zaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny lieku na základe žiadosti sa postupuje
primerane podľa § 16.
Podľa § 16 ods. 4 zákona do zoznamu kategorizovaných liekov nemožno zaradiť liek,
ak
a) liek nespĺňa kritériá kategorizácie liekov podľa § 7.
b) ide o liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
c) ide o liek, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis a súčasne je v Slovenskej republike
registrovaný iný liek, ktorý obsahuje rovnaké liečivo, má rovnakú cestu podania, rovnakú
alebo porovnateľnú liekovú formu, obsahuje v liekovej forme rovnaké množstvo liečiva a
jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
d) ide o liek, ktorý nie je určený na poskytovanie v rámci ambulantnej starostlivosti alebo
lekárenskej starostlivosti,
e) ide o liek určený
1. výlučne na reguláciu počatia (kontraceptíva),
2. na liečbu erektilnej dysfunkcie,
3. na zníženie telesnej hmotnosti,
4. na odvykanie od fajčenia, liečbu závislosti od tabaku, zmiernenie potreby fajčiť alebo na
zmiernenie abstinenčných príznakov fajčenia,
f) ide o homeopatický liek,
g) nákladová efektívnosť použitia lieku pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov,
dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného
terapeutického účinku nedosahuje nákladovú efektívnosť iných medicínskych intervencií
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
h) údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore lieku sú nepravdivé alebo vzájomne
rozporné, farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje všetky náležitosti alebo
farmakoekonomický rozbor je založený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou inou
medicínskou intervenciou,
i) návrh úradne určenej ceny lieku presahuje európsku referenčnú cenu lieku.

Podľa § 7 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona v zozname kategorizovaných liekov môže byť
liek zaradený, ak je určený na liečbu choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu
liekom podľa registrovanej indikácie je v Slovenskej republike nižší ako 1:50 000 a liek má
významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 79 ods. 3 zákona ministerstvo zisťuje presne a úplne skutočný stav veci a na ten
účel si obstaráva potrebné podklady na rozhodnutie, pričom nie je viazané len podkladmi na
rozhodnutie predloženými účastníkmi konania.

Relevantná procesnoprávna úprava
Podľa § 82 ods. 11 zákona o námietkach rozhoduje minister do jedného mesiaca odo
dňa ich doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 11 zákona rozhoduje minister do jedného mesiaca odo dňa ich
doručenia ministerstvu.
Podľa § 82 ods. 12 zákona minister preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu
uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni.
Podľa § 82 ods. 13 zákona, ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Podľa § 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.

III.
Posúdenie námietok poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. b) bod. 1 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná rada pre lieky (ďalej len
„kategorizačná rada“), ktorá predkladá písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré
obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených zákonom.
Kategorizačná rada po dôkladnej analýze prvostupňového rozhodnutia, jemu
predchádzajúceho konania a podaných námietok, v spojitosti s príslušnými ustanoveniami
zákona a vyhlášky dospela per rollam hlasovaním k nasledovnému odbornému odporúčaniu.
„Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce
konanie a námietky držiteľa registrácie a rozumie, že držiteľ registrácie zastáva názor, že

prvostupňové rozhodnutie je nezákonné, pretože nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na
odôvodnenie rozhodnutia.
Kategorizačná rada ďalej rozumie, že držiteľ registrácie v odôvodnení prvostupňového
rozhodnutia uvedený dôvod pre nezaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
spočívajúci vo významom vplyve lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
prostredníctvom námietok mení svoju žiadosť v časti návrh sumy úhrad zdravotných poisťovní
za liek.
Nakoľko zmena žiadosť mení skutkové okolnosti, na základe ktorých bola posúdená
žiadosť o podmienené zaradenie lieku prvostupňovým orgánom, je potrebné žiadosť opätovne
posúdiť prvostupňovým orgánom.
Podľa Potáscha, Hašanovej, Vallovej, Milučkého a Medžovej v takomto prípade
odvolací orgán postupuje tak, že prvostupňové rozhodnutie zruší a vráti vec prvostupňovému
orgánu na nové konanie a rozhodnutie. Potásch, Hašanová, Vallová, Milučký a Medžová v tejto
súvislosti uvádzajú: „Zásadne platí, že konanie na odvolacom orgáne nemá nahrádzať správne
konanie prvostupňového orgánu. Ak odvolací orgán dospeje k záveru, že na zistenie materiálnej
(objektívnej) pravdy je potrebné vykonať ďalšie, najmä rozsiahle dokazovanie, je oprávnený
rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušiť a vrátiť mu vec na nové konanie a rozhodnutie.“1.
So zreteľom na skutočnosť, že Potásch, Hašanová, Vallová, Milučký a Medžová zastávajú tento
názor vo vzťahu k právnej úprave2, ktorej dikcia je porovnateľná s právnou úpravou
regulujúcou kategorizačné konania (ustanovením § 82 ods. 13) zákona,3 kategorizačná rada
zastáva názor, že toto dôvodenie je možno použitím analógie zohľadniť v predmetnom konaní.
Na základe vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada zastáva názor, že žiadosť je
s ohľadom na nové skutočnosti nevyhnutné nanovo posúdiť ministerstvom, a preto
kategorizačná rada ministrovi odporúča rozhodnúť tak, ako je uvedené v úvode tohto
odborného odporúčania.
Na tomto mieste by si kategorizačná rada dovolila uviesť, že v zmysle aktuálnej právnej
úpravy sa informácie o návrhu sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek uvádzajú v žiadosti
alebo v zmluve o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou uzatvorenej podľa § 7a
zákona. Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada zastáva názor, že za účelom zohľadnenia
nového návrhu sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek v novom opätovnom konaní je
nevyhnutné, aby držiteľ registrácie aktualizoval svoju žiadosť zverejnenú na webovom sídle
ministerstva alebo predložil zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou, ktoré
uzatvoril podľa § 7a zákona so zdravotnými poisťovňami.“
1
2

3

Potásch, P., Hašanová, J., Vallová, J., Milučký, J., Medžová, D. Správny poriadok. Komentár. 3. vydanie.
Praha: C. H. Beck, 2019, s. 470.
§ 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní: „Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu
orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti
alebo hospodárnosti [...].“
§ 82 ods. 13 zákona: „Minister rozhodnutie zruší a vec vráti ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie,
ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti.“

IV.
Posúdenie námietok ministrom
Minister po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia, jemu predchádzajúceho konania,
námietok držiteľa registrácie a odborného odporúčania kategorizačnej rady dospel k záveru, že
sa v celom rozsahu stotožňuje s odborným odporúčaním poradného orgánu, kategorizačnej
rady, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Vladimír Lengvarský
Minister

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

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.

