Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 15.12.2021
Číslo: K623_N1039

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 určenia maximálnej sumy
úhrad zdravotných poisťovní (ďalej len „podmienená úhrada“) za 2189C Venclyxto 10 mg
filmom obalené tablety tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka),
2191C Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 7 (7x1)x50 mg
(blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), 2192C Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl
flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), 2193C Venclyxto 100 mg
filmom obalené tablety tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) a
2194C Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 112 (4x28)x100 mg
(blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) (ďalej len “lieky”) 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. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061, Ludwigshafen, Spoloková
republika Nemecko (ďalej len „držiteľ registrácie“)
o námietkach držiteľa registrácie (ďalej len „námietky“) proti rozhodnutiu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. S23508-2021-OKC-22878 zo
dňa 15.11.2021 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“)
takto:
Námietke držiteľa registrácie proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 21b ods. 3 v spojení
s § 70 ods. 4 zákona na základe § 82 ods. 13 a 14 zákona vyhovujem, prvostupňové rozhodnutie
zrušujem a vec vraciam ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie.
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Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Dňa 29.10.2021 ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí
konania vo veci určenia podmienenej úhrady za lieky na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Dňa 5.11.2021 boli ministerstvu doručené pripomienky držiteľa registrácie k
podkladom na vydanie prvostupňového rozhodnutia. Držiteľ registrácie v pripomienkach
nesúhlasil s navrhovanou výškou podmienenej úhrady ani so samotným začatím konania
z nasledovných dôvodov.
„i. Ministerstvom navrhovaná výška podmienenej úhrady pre lieky Venclyxto (3 482
822,47 EUR) je absolútne nedostatočná, a to i z pohľadu potrieb súčasnej klinickej praxe,
nakoľko nepokrýva náklady ani len na liečbu pacientov, u ktorých už bola začatá liečba
venetoklaxom, nie to na liečbu akýchkoľvek predpokladaných novodiagnostikovaných
pacientov. Vychádzajúc zo spotreby „začiatočného“ balenia [pozn. Venclyxto 10 mg filmom
obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), kód ŠÚKL:
2189C), ktoré musí dostať každý pacient liečený venetoklaxom, vyplýva, že liečba venetoklaxom
je už v súčasnosti začatá u cca 110 pacientov. Náklady na lieky Venclyxto pri tomto počte
aktuálnych pacientov predstavujú 7 444 747,20 EUR (110 x 5639,96 EUR2 x 123 = 7 444
747,20 EUR). Pri predpoklade nárastu počtu pacientov čo i len o 10 nových pacientov, by
náklady na lieky Venclyxto predstavovali sumu 8 121 542,40 EUR.
ii. Z údajov o spotrebe liekov Venclyxto v Ministerstvom vymedzenom referenčnom
období (1.8.2020 – 31.7.2021) nemožno objektívne odvodzovať a predikovať reálnu spotrebu
týchto liekov na ďalších 12 mesiacov a na ich podklade relevantne a spravodlivo určovať
podmienenú úhradu pre tieto lieky. Spotreba liekov Venclyxto bola totiž v priebehu daného
obdobia preukázateľne negatívne ovplyvnená dopadmi pandémie ochorenia COVID-19. Je
nepopierateľným faktom, že počas uvedeného obdobia bola na Slovensku bezprecedentná
krízová situácia. Dovoľujeme si len pripomenúť, že od 12.3.2020 je na Slovensku v súvislosti s
pandémiou COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia (pozn. ktorá trvá dodnes) a že v období
od 30.9.2020 - 14.5.2021 bol na Slovensku vyhlásený aj núdzový stav. Počas dotknutého
obdobia boli prijaté prísne protiepidemické opatrenia vrátane tzv. tvrdých lockdown-ov
spojených s nariadením zákazu vychádzania a ďalšími obmedzeniami slobody pohybu. V
dôsledku tejto krízy spôsobenej celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 sa výrazným
spôsobom zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, nemocnice fungovali v
krízových režimoch a poskytovali v mnohých prípadoch len neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
čím dochádzalo k odkladaniu inej liečby, pričom i samotní pacienti z obavy pred nákazou
COVID-19 odmietali navštevovať zdravotnícke zariadenia. V tejto súvislosti pripomíname, že
v zmysle platného indikačného obmedzenia je liečba venetoklaxom tzv. centrovou liečbou, t. j.
je viazaná len na vybrané ústavné zdravotnícke zariadenia. V dôsledku týchto absolútne
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bezprecedentných a mimoriadnych udalostí tak v dotknutom období dochádzalo k diagnostike
a liečbe pacientov s CLL, logicky, v oveľa menšom rozsahu, než ako by tomu bolo za obvyklých
podmienok (normálnej epidemiologickej situácie). Pandémia ochorenia COVID-19 teda
výrazne negatívnym spôsobom narušila vývoj spotreby liekov Venclyxto (takisto ako aj vývoj
spotreby mnohých iných liekov), keďže obmedzená a extrémne limitovaná dostupnosť
zdravotnej starostlivosti bola bez akýchkoľvek pochybností fundamentálnym faktorom, majúcim
za následok nižšiu spotrebu týchto liekov oproti ich spotrebe za obvyklých podmienok. Zároveň
je objektívne a dôvodné predpokladať, že po prekonaní najhorších fáz pandémie a v nadväznosti
na postupné zaočkovanie významnej časti populácie už v ďalšom období nedôjde k tak
extrémnemu obmedzeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ako tomu bolo v priebehu
uplynulých 15 mesiacov, ale že sa, naopak, dostupnosť zdravotnej starostlivosti začne postupne
približovať stavu pred vypuknutím pandémie, čo povedie k zvýšenej diagnostike i liečbe
pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL), a tým aj výrazne zvýšenej spotrebe
liekov Venclyxto v porovnaní s predchádzajúcim pandemickým obdobím. S poukazom na
uvedené skutočnosti máme za to, že Ministerstvom použité údaje sú v predmetnom prípade
absolútne nerelevantné, skresľujúce a vo vzťahu ku predikcii reálnej spotreby liekov Venclyxto
na ďalších 12 mesiacov preukázateľne neobjektívne. Ministerstvo tým,že na tieto objektívne
skutočnosti hodné osobitného zreteľa nebralo v Oznámení žiaden ohľad, koná v rozpore nielen
s povinnosťou zistiť presne a úplne skutočný stav veci (§ 79 ods. 4 Zákona), ale i s právami a
právom chránenými záujmami Účastníka a v neposlednom rade i právami a právom
chránenými záujmami dotknutých pacientov (§ 70 ods. 1 Zákona).
iii. Okrem vyššie uvedených skutočností nebralo Ministerstvo v Oznámení do úvahy ani
ďalšie relevantné faktory a okolnosti, ktoré objektívne ovplyvnia a zvýšia reálnu spotrebu liekov
Venclyxto v najbližšom období, a to o.i. (i) rozšírenie indikačného obmedzenia pre lieky
Venclyxto na základe rozhodnutia Ministerstva ID: R 6439 a (ii) plánované rozšírenie
indikačného obmedzenia pre lieky Venclyxto na základe žiadosti Účastníka z 30.6.2021 (ID
návrhu: 22011). Nezohľadnenie týchto faktorov je opätovne v rozpore s § 79 ods. 4 i § 70 ods.
1 Zákona.
iv. Predmetné Konanie vo veci určenia podmienenej úhrady pre lieky Venclyxto začalo
Ministerstvo, navyše, v čase, kedy ešte stále nie sú ustanovené všetky legislatívne pravidlá a
podmienky, viažuce sa k tomuto typu konania. V tejto súvislosti máme, konkrétne, na mysli
právnu úpravu vyrovnacieho rozdielu v zmysle § 21a Zákona, ktorá priamo súvisí a nadväzuje
na rozhodovanie Ministerstva podľa § 21b Zákona, t.z. i na eventuálne meritórne rozhodnutie
vydané v tomto Konaní. Rozhodnutie Ministerstva o určení podmienenej úhrady je totiž podľa
Zákona priamo spojené s povinnosťami Účastníka v zmysle § 21a Zákona. Celkový rozsah
týchto povinností vrátane bližších podrobností o kritériách a podmienkach mechanizmu
vyhodnocovania podmienenej úhrady (t.j. vyrovnacieho rozdielu) však Účastník momentálne
nepozná, nakoľko Ministerstvo doposiaľ nevydalo príslušnú (doplňujúcu) legislatívnu normu,
ku ktorej vydaniu ho zaväzuje samotný Zákon. Podľa § 21a ods. 1 Zákona je Ministerstvo
povinné vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o okolnostiach,
za ktorých môže znížiť alebo zvýšiť výšku vyrovnacieho rozdielu, a spôsob zníženia alebo
zvýšenia vyrovnacieho rozdielu. Hoci tento zákonný príkaz je účinný už takmer 4 roky,
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Ministerstvo žiadnu takúto všeobecne záväznú právnu normu dodnes nevydalo. V dôsledku
uvedeného tak napriek tomu, že Ministerstvo už formálne začalo Konanie o určení podmienenej
úhrady, nie je v súčasnosti naďalej zrejmé, aký dopad bude mať Konanie na samotného
Účastníka a v akom rozsahu budú týmto Konaním dotknuté jeho práva, právom chránené
záujmy a povinnosti, keďže zo strany Ministerstva stále nie sú stanovené všetky legislatívne
podmienky a kritériá viažuce sa k predmetnému Konaniu. Jednoducho povedané, začatie a
vedenie Konania v čase, kedy ešte nie je známa konečná podoba mechanizmu vyhodnocovania
podmienenej úhrady a výpočtu vyrovnacieho rozdielu, neumožňuje Účastníkovi predvídať
právne a ekonomické účinky, resp. dôsledky rozhodnutia Ministerstva vydaného v tomto
Konaní, čo je v príkrom rozpore s princípom právnej istoty, garantovaným v čl. 1 ods. 1 Ústavy
SR. Máme za to, že za týchto okolností nemalo byť predmetné Konanie ani len začaté.
v. Ministerstvo vychádza z nesprávne vymedzeného referenčného obdobia. Z podkladov,
ktoré MZ SR Účastníkovi zaslalo dňa 2.11.2021 vyplýva, že Ministerstvo pri kalkulácii
podmienenej úhrady pre lieky Venclyxto vychádzalo z predpokladu, že referenčným obdobím je
obdobie od 1.8.2020 do 31.7.2021. Podľa § 21b ods. 3 Zákona sa referenčné obdobie začína
15 mesiacov pred začatím konania o určení podmienenej úhrady. Ministerstvom uvádzané
obdobie od 1.8.2020 do 31.7.2021 by referenčným obdobím mohlo byť v prípade, ak by
Ministerstvo začalo Konanie dňa 1.11.2021. Vzhľadom ale k tomu, že Ministerstvo začalo
predmetné Konanie dňa 29.10.2021, je vylúčené, aby sa referenčné obdobie počítalo odo dňa
1.8.2020. Kalkulácia Ministerstva je teda nesprávna už i zo samotného dôvodu, že vychádza z
údajov pochádzajúcich z nesprávne vymedzeného referenčného obdobia.
vi. Začatím Konania Ministerstvo uplatňuje vo vzťahu k Účastníkovi a liekom Venclyxto
preukázateľne a absolútne neodôvodnene rozdielny prístup, než aký uplatňuje vo vzťahu k
trhovému konkurentovi Účastníka – držiteľovi registrácie lieku Imbruvica. Dovoľujeme si
poznamenať, že liek Imbruvica je priamym trhovým konkurentom liekov Venclyxto, ktorý je tiež
podmienene zaradený do ZKL, a to od 1.3.2017. Nemáme pritom vedomosť o tom, že by zo
strany Ministerstva bolo do dnešného dňa akokoľvek iniciované, či dokonca začaté konanie vo
veci určenia maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní (podmienenej úhrady) aj voči lieku
Imbruvica. Na takýto rozdielny postup Ministerstva vo vzťahu k navzájom konkurenčným
liekom od navzájom konkurenčných držiteľov registrácie neexistuje žiaden legitímny dôvod. V
tejto súvislosti máme preto nielen za to, že aktuálny postup Ministerstva voči Účastníkovi je v
rozpore s tzv. precedenčnou zásadou (pozn. označovanou aj ako zásada materiálnej rovnosti
účastníkov konania, či zásada legitímnych očakávaní), vyjadrenou v § 70 ods. 4 Zákona, ale že
v jeho dôsledku môže dôjsť i k zjavnému zvýhodňovaniu vybraného podnikateľa na trhu
(trhového konkurenta Účastníka) a tým zo strany Ministerstva k nedovolenému obmedzovaniu
hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v zmysle § 6 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane
hospodárskej súťaže, podľa ktorého „orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy nesmie
zjavnou podporou, ktorá zvýhodňuje určitého podnikateľa, alebo iným spôsobom obmedzovať
súťaž“. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe Protimonopolného úradu SR je pritom za zakázaný
výkon štátnej správy možné považovať aj „správny akt, o ktorom možno dôvodne predpokladať,
že obmedzí hospodársku súťaž“ 4 . Aktuálny nerovnaký postup Ministerstva voči Účastníkovi a
liekom Venclyxto odporuje tiež generálnej povinnosti štátneho orgánu chrániť a podporovať
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hospodársku súťaž, vyplývajúcej z čl. 55 ods. 2 Ústavy. Ústavný súd v tejto súvislosti vo svojej
judikatúre skonštatoval, že: „Ustanovením čl. 55 ods. 2 ústavy sa právne záväzným spôsobom
ustanovuje záujem Slovenskej republiky chrániť a podporovať hospodársku súťaž. Pretože čl.
55 ods. 2 je ústavnou normou, v spojení s čl. 2 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 sa touto normou zakladá
povinnosť všetkých štátnych orgánov Slovenskej republiky správať sa tak, aby v relevantných
spoločenských vzťahoch chránili a podporovali hospodársku súťaž.“ (PL. ÚS 13/97).
vii. V neposlednom rade si dovoľujeme poznamenať, že určenie podmienenej úhrady pre
lieky Venclyxto vo výške navrhovanej Ministerstvom môže mať za následok obmedzenie
prístupu pacientov s CLL k inovatívnej a účinnej liečbe týmito liekmi, čo by bolo v rozpore s
požiadavkami § 70 ods. 1 Zákona. Dovoľujeme si pripomenúť, že 5:
- Venetoklax je prvým a jediným zástupcom novej skupiny liekov označovanej „BCL-2
inhibítory“ 6 . Mechanizmus účinku venetoklaxu je úplne odlišný od mechanizmu účinku
BCR inhibítorov (ibrutinib, idelalisib); navyše, efektívne účinkuje aj na B bunky, ktoré sú
rezistentné na ibrutinib alebo idelalisib.
- Kombinácia venetoklax + rituximab je prvou „chemo-free“ liečebnou kombináciou pre
pacientov s relapsom CLL alebo refraktérnou CLL s fixnou dĺžkou liečby (24 mesiacov) a
dokázanou superioritou oproti chemoimunoterapii; liečba venetoklaxom v kombinácii s
rituximabom počas 24-mesačnej fixnej dĺžky liečby viedla k štatisticky významnému 84%nému zníženiu rizika progresie v porovnaní s chemoimunoterapiou bendamustín + rituximab
(HR (95% CI; 0.16 (0.12–0.23), ; pacienti liečení kombináciou venetoklax + rituximab
dosahovali vysoké percento celkových odpovedí (ORR - 93,3%), ako aj kompletných remisií
(CR - 26,8%). - V liečebných odporúčaniach National Comprehensive Cancer Network je
kombinácia venetoklax + rituximab uvedená v najvyššej 1. kategórii pre všetkých pacientov
s relapsom CLL alebo refraktérnou CLL, bez ohľadu na stav komorbidít, vek a prítomnosť
delécie 17p alebo mutácie TP53 (NCCN, 2019).
- Liečba venetoklaxom je výnimočná z toho hľadiska, že sa podáva iba na fixnú dobu
maximálne 2 rokov, zatiaľ čo liečba komparátormi (ibrutinib; kombinácia idelalisib +
rituximab) je kontinuálna, a to až do progresie ochorenia alebo netolerovateľnej toxicity, čo
spôsobuje dlhotrvajúcu expozíciu pacienta a zároveň zvýšenú ekonomickú záťaž (vyššie
náklady) na strane zdravotného systému.
- Kombinácia venetoklax + rituximab vďaka odlišnému mechanizmu účinku (BCL-2 inhibícia)
po prvýkrát umožňuje dosiahnutie hlbokých, pretrvávajúcich hlbokých remisií [dosiahnutie
negativity minimálnej reziduálnej choroby (MRD) v krvi / kostnej dreni, čo je jedným z
terapeutických cieľov pri pacientoch s CLL]; pri fixnej dĺžke liečby (iba 24 mesiacov)
predstavuje uvedené významný potenciál na zníženie a efektívnu kontrolu liečebných
nákladov i vyššiu kontrolu ochorenia.
- Venetoklax v kombinácii s rituximabom je dobre tolerovaný.“
Dňa 15.11.2021 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým rozhodlo
o určení podmienenej úhrady za lieky. Ministerstvo vo vzťahu k pripomienkam držiteľa
registrácie k podkladom na vydanie prvostupňového rozhodnutia v odôvodnení
prvostupňového rozhodnutia uviedlo.
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,,Vo vzťahu k pripomienkam i.; ii.; iii; vii, má ministerstvo za to, že v rozhodovaní o
určení podmienenej úhrady postupovalo podľa § 21b ods. 2 zákona, ktorý definuje spôsob
výpočtu podmienenej úhrady a neumožňuje prihliadať na uvedené okolnosti potenciálne hodné
zreteľa pri určení podmienenej úhrady.
Podľa § 21a je v ods.1 uvedené; ak držiteľ registrácie preukáže, že v dôsledku okolností,
ktoré nemohol ovplyvniť svojím konaním, bola reálna suma úhrad vyššia ako podmienená
úhrada, ministerstvo môže výšku vyrovnacieho rozdielu znížiť alebo zvýšiť. Podrobnosti o
okolnostiach, za ktorých môže ministerstvo znížiť alebo zvýšiť výšku vyrovnacieho rozdielu, a
spôsob zníženia alebo zvýšenia vyrovnacieho rozdielu ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo. Okolnosti, za ktorých ministerstvo môže výšku vyrovnacieho
rozdielu znížiť alebo zvýšiť bude ministerstvo posudzovať v samostatnom konaní o rozhodovaní
o vyrovnacom rozdiele.
Vo vzťahu k tvrdeniu v pripomienke iii., ministerstvo eviduje rozšírenie indikačného
obmedzenia. Pri výpočte výšky podmienenej úhrady aj napriek zmene indikačného obmedzenia
nedošlo k zmene vykazovaných diagnóz podľa MKCH kódov a sú započítané spotreby súvisiace
s liečbou chronickej lymfocytovej leukémie v režime úhrady z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia (nejedná sa teda o úhrady z režimu výnimiek zdravotnej poisťovne).
Držiteľ rozhodnutia v pripomienke iv. namieta mechanizmus vyhodnocovania
podmienenej úhrady. Ministerstvo pri rozhodovaní o určení podmienenej úhrady postupovalo
v súlade s aktuálnou právnou úpravou podľa § 21b ods. 2 zákona, ktorý definuje spôsob výpočtu
podmienenej úhrady na 4.obdobie podmienenej úhrady. V prípade, že by ministerstvo
nerozhodlo o určení podmienenej úhrady pred uplynutím obdobia, na ktoré bola určená
podmienená úhrada rozhodnutím o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov alebo rozhodnutím o určení podmienenej úhrady, podmienenou úhradou na ďalších 12
mesiacov je podmienená úhrada určená v poslednom rozhodnutí o určení podmienenej úhrady.
V súvislosti s pripomienkou v. ministerstvo uverejnilo oznámenie posledný pracovný deň
pred dňom, ktorý sa v oznámení uvádza ako deň začatia konania, vzhľadom k tomu, že
predmetný deň je dňom pracovného pokoja a z toho dôvodu ministerstvo nepristúpilo k začatiu
konania dňa 1.11.2021.
V spojení s pripomienkou vi. ministerstvo pripravuje postup stanovenia podmienenej
úhrady a vyrovnacieho rozdielu pre lieky podmienene zaradené do zoznamu kategorizovaných
liekov pre rokom 2018 s obdobím podmienenej kategorizácie 24 mesiacov, pričom podmienená
úhrada vo vzťahu k lieku Imbruvica nie je predmetom tohto konania.“
Dňa 23.11.2021 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietku proti
prvostupňovému rozhodnutiu. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové rozhodnutie
je nezákonné z nasledovných dôvodov.
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„I.
Ako už Účastník upozornil aj vo svojich pripomienkach ku Konaniu zo dňa 5.11.2021
(ďalej len „Pripomienky“), Ministerstvo začalo predmetné Konanie vo veci určenia
podmienenej úhrady pre lieky Venclyxto v čase, kedy legislatívne nie sú upravené, a teda ani
objektívne predvídateľné, všetky nevyhnutne potrebné pravidlá a podmienky, viažuce sa k
tomuto typu konania.
V tejto súvislosti máme na mysli najmä právnu úpravu vyrovnacieho rozdielu v zmysle
§ 21a Zákona, ktorá priamo súvisí a nadväzuje na rozhodovanie Ministerstva podľa § 21b
Zákona, t. j. aj na rozhodnutie o určení podmienenej úhrady vydané v tomto Konaní.
Rozhodnutie o určení podmienenej úhrady je totiž podľa Zákona priamo spojené s
povinnosťami Účastníka v zmysle § 21a Zákona. Celkový rozsah týchto povinností vrátane
bližších podrobností o kritériách a podmienkach mechanizmu vyhodnocovania podmienenej
úhrady (vyrovnacieho rozdielu) však Účastník momentálne nepozná, nakoľko Ministerstvo
doposiaľ stále nevydalo príslušnú (doplňujúcu) legislatívnu normu, ku ktorej vydaniu ho pritom
zaväzuje samotný Zákon.
Upozorňujeme, že podľa § 21a ods. 1 Zákona je Ministerstvo povinné vydať všeobecne
záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o okolnostiach, za ktorých môže znížiť
alebo zvýšiť výšku vyrovnacieho rozdielu, a spôsob zníženia alebo zvýšenia vyrovnacieho
rozdielu. Hoci tento zákonný príkaz ustanovil zákonodarca Ministerstvu už pred takmer štyrmi
rokmi, Ministerstvo žiadnu takúto všeobecne záväznú právnu normu dodnes nevydalo.
Vzhľadom teda k tomu, že Ministerstvo doposiaľ legislatívne neurčilo Zákonom explicitne
požadované podrobnosti o podmienkach a kritériách viažucich sa k tomuto typu konania,
Účastníkovi nie je zrejmé, aký dopad bude mať na neho predmetné Konanie a v ňom vydané
Rozhodnutie a v akom rozsahu budú týmto Konaním a Rozhodnutím dotknuté jeho práva,
právom chránené záujmy a povinnosti.
Začatie Konania a vydanie Rozhodnutia v čase, kedy nie je známa konečná podoba
mechanizmu vyhodnocovania podmienenej úhrady a spôsobu určovania výšky vyrovnacieho
rozdielu, neumožňuje Účastníkovi predvídať právne a ekonomické účinky a dôsledky
Rozhodnutia, čo je v príkrom rozpore s princípom právnej istoty, garantovaným v čl. 1 ods. 1
Ústavy SR. Z tohto dôvodu máme za to, že za týchto okolností nemalo byť Konanie ani len
začaté.
Dovoľujeme si poznamenať, že s vyššie uvedenou právnou argumentáciou sa
Ministerstvo v odôvodnení Rozhodnutia nevyrovnalo, pričom len všeobecne odkázalo na § 21b
ods. 2 Zákona. Rozhodnutie je v tejto súvislosti v rozpore s požiadavkami § 81 ods. 2 Zákona,
v zmysle ktorého sa v odôvodnení rozhodnutia musí uviesť aj „spôsob vyrovnania sa s návrhmi,
vyjadreniami a pripomienkami účastníkov konania“. Z judikatúry Ústavného súdu SR (viď
napr. I. ÚS 736/2016), aplikovateľnej i na rozhodovanie správnych orgánov, vyplýva, že:
„Vyrovnať sa“ sa s argumentom účastníka konania znamená uviesť dôvody na prijatie alebo
odmietnutie týchto argumentov. Ak súd argument odmietne, musí ho v odôvodnení rozhodnutia
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buď vyvrátiť, alebo spochybniť, prípadne vysvetliť, z akého dôvodu uvedený argument nie je
právne relevantný v okolnostiach prípadu. [...] nestačí formálne zaoberanie sa námietkou
účastníka. [...] Ak argument odmietne, musí dostatočným spôsobom uviesť, z akého dôvodu
(prečo) argument pokladá za nesprávny. Argumenty uvedené pre odmietnutie argumentov
účastníka konania musia byť jasné, zrozumiteľné, dostatočne konkrétne, aby naozaj vyvracali
alebo spochybňovali argumenty účastníka konania. […] Čím dôkladnejšia a podrobnejšia je
argumentácia účastníka konania, tým dôkladnejšia musí byť aj argumentácia, ktorou
predložené argumenty spochybňuje alebo vyvracia.“.
Ministerstvo v odôvodnení Rozhodnutia ešte poznamenalo, že ak by nerozhodlo o určení
podmienenej úhrady pred uplynutím 3. obdobia podmienenej úhrady, podmienenou úhradou
na ďalšie (štvrté) obdobie by bola podmienená úhrada určená v poslednom rozhodnutí o určení
podmienenej úhrady. Hoci to v odôvodnení Rozhodnutia nie je výslovne uvedené, domnievame
sa, že v súvislosti s týmto tvrdením vychádza Ministerstvo z § 21b ods. 5 Zákona, ktoré
interpretuje zjavne tým spôsobom, že pokým od rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do
ZKL nevydá MZ SR pre liek nové rozhodnutie o určení podmienenej úhrady, bude sa na každé
ďalšie obdobie automaticky „obnovovať“ tá výška podmienenej úhrady, ktorá mu bola určená
v rozhodnutí o podmienenom zaradení do ZKL. S takouto interpretáciou § 21b ods. 5 Zákona
si však dovoľujeme polemizovať. Podľa § 21 ods. 5 Zákona totiž platí, cit.: „Ak ministerstvo
nerozhodne o určení podmienenej úhrady pred uplynutím obdobia, na ktoré bola určená
podmienená úhrada rozhodnutím o podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov alebo rozhodnutím o určení podmienenej úhrady, podmienenou úhradou na ďalších 12
mesiacov je podmienená úhrada určená v poslednom rozhodnutí o určení podmienenej
úhrady“. Z citovaného znenia jednoznačne vyplýva, že ak mal liek v rozhodnutí o podmienenom
zaradení do zoznamu kategorizovaných liekov (ďalej „ZKL“) určenú podmienenú úhradu
(ďalej „PÚ“) na obdobie 12 mesiacov od vykonateľnosti tohto rozhodnutia a Ministerstvo pred
uplynutím tohto prvého obdobia podmienenej kategorizácie nevydá rozhodnutie o určení novej
PÚ na ďalšie (druhé) 12-mesačné obdobie, bude mať liek v druhom 12-mesačnom období svojej
podmienenej kategorizácie určenú rovnakú výšku PÚ ako tomu bolo v prvom období, t. j. v
prípade nečinnosti Ministerstva sa na druhé obdobie automaticky obnovuje PÚ z prvého
obdobia. Z citovaného znenia § 21b ods. 5 Zákona ale nevyplýva, že v prípade nečinnosti
Ministerstva by sa PÚ z prvého obdobia mala, resp. mohla automaticky obnoviť aj na tretie,
štvrté, či akékoľvek ďalšie obdobie podmienenej kategorizácie daného lieku. Z doslovného
znenia § 21b ods. 5 Zákona táto možnosť explicitne nevyplýva, pričom ani z dôvodovej správy
k príslušnej novele Zákona nevyplýva, že by zámerom zákonodarcu malo byť neobmedzené
automatické obnovovanie prvotnej výšky PÚ pre prípad takto dlho trvajúcej nečinnosti MZ SR.
Zároveň je v tejto súvislosti účelné poukázať i na významné interpretačné pravidlo publikované
pod č. R 102/2011 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky, podľa ktorého: „nejasné a neurčité právne normy nemožno aplikovať a vykladať na
ťarchu adresáta právnej normy - účastníka správneho konania, ale vždy na ťarchu tvorcu
právnej normy“.
II.
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Podľa § 70 ods. 1 Zákona je Ministerstvo povinné dbať v konaní „na zachovávanie práv
a právom chránených záujmov účastníkov konania a iných osôb“.
Podľa § 79 ods. 3 Zákona je Ministerstvo povinné zistiť „presne a úplne skutočný stav
veci“.
Podľa § 92 písm. b) bod 1. Zákona je Ministerstvo vo veciach kategorizácie liekov
povinné vydávať rozhodnutia odôvodnené „objektívnymi kritériami“.
Podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR „výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou“.
Z údajov o spotrebe liekov Venclyxto v Ministerstvom vymedzenom referenčnom období
(01.08.2020 – 31.07.2021) nemožno objektívne odvodzovať a predikovať reálnu spotrebu týchto
liekov na ďalších 12 mesiacov a na ich podklade relevantne a spravodlivo určovať podmienenú
úhradu pre tieto lieky. Spotreba liekov Venclyxto bola totiž v priebehu daného obdobia
preukázateľne negatívne ovplyvnená dopadmi pandémie ochorenia COVID-19. Je
nepopierateľným faktom, že počas uvedeného obdobia bola na Slovensku bezprecedentná
krízová situácia. Dovoľujeme si pripomenúť, že od 12.03.2020 je na Slovensku v súvislosti s
pandémiou COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia (pozn. ktorá trvá dodnes) a že v období
od 30.09.2020 - 14.05.2021 bol na Slovensku vyhlásený aj núdzový stav. Počas dotknutého
obdobia boli prijaté prísne protiepidemické opatrenia vrátane tvrdých lockdown-ov spojených
s nariadením zákazu vychádzania a ďalšími obmedzeniami slobody pohybu. V dôsledku tejto
krízy spôsobenej celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 sa výrazným spôsobom
zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, nemocnice fungovali v krízových
režimoch a v mnohých prípadoch poskytovali po dlhšiu dobu len neodkladnú (akútnu)
zdravotnú starostlivosť, čím dochádzalo k odkladaniu inej liečby (vrátane diagnostiky), pričom
i samotní pacienti z obavy pred nákazou COVID-19 odmietali navštevovať zdravotnícke
zariadenia. V tejto súvislosti pritom pripomíname, že v zmysle platného indikačného
obmedzenia je liečba venetoklaxom tzv. centrovou liečbou, t. j. je viazaná na vybrané ústavné
zdravotnícke zariadenia. V dôsledku týchto absolútne bezprecedentných a mimoriadnych
udalostí tak v dotknutom období dochádzalo k diagnostike a liečbe pacientov s CLL, logicky, v
oveľa menšom rozsahu, než ako by tomu bolo za obvyklých podmienok (normálnej
epidemiologickej situácie).
Pandémia ochorenia COVID-19 teda výrazne negatívnym spôsobom narušila vývoj
spotreby liekov Venclyxto (pozn. podobne ako aj vývoj spotreby iných liekov), keďže obmedzená
a extrémne limitovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti bola bez akýchkoľvek pochybností
fundamentálnym faktorom, majúcim za následok nižšiu spotrebu týchto liekov oproti ich
spotrebe za obvyklých podmienok. Zároveň je však dôvodné predpokladať, že po prekonaní
najhorších fáz pandémie a v nadväznosti na postupné zaočkovanie významnej časti populácie
už v ďalšom období nedôjde k tak extrémnemu obmedzeniu dostupnosti zdravotnej
starostlivosti, ako tomu bolo v uplynulých 15 mesiacoch, ale že sa dostupnosť zdravotnej
starostlivosti začne postupne približovať stavu pred vypuknutím pandémie, čo povedie k
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zvýšenej diagnostike i liečbe pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL), a tým aj
výrazne zvýšenej spotrebe liekov Venclyxto v porovnaní s predchádzajúcim pandemickým
obdobím.
Výška podmienenej úhrady pre lieky Venclyxto uvedená v napadnutom Rozhodnutí (3
482 822,47 eur) je absolútne nedostatočná, a to i z pohľadu potrieb súčasnej klinickej praxe,
nakoľko nepokrýva náklady ani len na liečbu pacientov, u ktorých už bola začatá liečba
venetoklaxom, nie to na liečbu akýchkoľvek objektívne predpokladaných novodiagnostikovaných pacientov.
Vychádzajúc zo spotreby „začiatočného“ balenia [pozn. Venclyxto 10 mg filmom
obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), kód ŠÚKL:
2189C), ktoré musí dostať každý pacient liečený venetoklaxom, vyplýva, že liečba venetoklaxom
je v súčasnosti začatá u cca 110 pacientov. Objektívne predpokladané náklady na lieky
Venclyxto pri tomto počte aktuálnych pacientov sú 8 087 334,20 € (110 x 201,428 €3 x 3654 =
8 087 334,20 €).
Pri objektívnom predpoklade nárastu počtu pacientov čo i len o 10 novodiagnostikovaných, budú predpokladané náklady na lieky Venclyxto predstavovať sumu 8 822
546,40 € (120 x 201,428 € x 365 = 8 822 546,40 €).
Z uvedených skutočností je zrejmé, že MZ SR v Rozhodnutí určilo Účastníkovi
podmienenú úhradu vo výške, ktorá ani zďaleka nebude postačovať na pokrytie reálne
predpokladanej spotreby liekov Venclyxto v roku 2022. Rozhodnutím sa tak Účastníkovi de
facto určuje povinnosť dodávať podstatnú časť dotknutých liekov v priebehu roku 2022 zdarma,
keďže platné právne predpisy pod hrozbou vysokých pokút prikazujú Účastníkovi dodávať tieto
kategorizované lieky prakticky v neobmedzenom množstve. Pripomíname totiž, že z ust. § 9 ods.
1 Zákona vyplýva Účastníkovi povinnosť zabezpečiť, aby dotknuté lieky boli na trhu dostupné
v dostatočnom množstve, pričom z § 60 ods. 1 písm. ac) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach vyplýva Účastníkovi zároveň i povinnosť dodávať tieto lieky
lekárňam už do 24 hodín od prijatia objednávky, ak sú objednané prostredníctvom tzv.
emergentného systému. V kontexte aktuálnej neúplnej právnej úpravy vyrovnacieho rozdielu je
tak Rozhodnutie spôsobilé privodiť Účastníkovi značné finančné škody, keďže na neho
neúmerným spôsobom prenáša zodpovednosť za financovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti (ktorá pritom zo zákona prináleží zdravotným poisťovniam), čím neprimeraným
spôsobom zasahuje už i do práva Účastníka na podnikanie (čl. 35 ods. 1 Ústavy SR), či práva
vlastniť majetok (čl. 20 ods. 1 Ústavy SR).
S poukazom na uvedené skutočnosti máme teda za to, že údaje o spotrebe liekov
Venclyxto, z ktorých Ministerstvo v Rozhodnutí vychádzalo, sú nerelevantné a skresľujúce a vo
vzťahu k predikcii reálnej spotreby týchto liekov na rok 2022 neobjektívne. Rozhodnutie tým,
že vyššie uvedené skutočnosti hodné osobitného zreteľa nebralo vôbec do úvahy, bolo vydané v
rozpore s povinnosťami MZ SR zistiť presne a úplne skutočný stav veci (§ 79 ods. 3 Zákona) a
vydať rozhodnutie odôvodnené objektívnymi kritériami [§ 92 písm. b) bod 1. Zákona] a je v
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rozpore i s právami a právom chránenými záujmami Účastníka a v neposlednom rade aj
právami a právom chránenými záujmami dotknutých pacientov (§ 70 ods. 1 Zákona).
Dodávame tiež, že Rozhodnutie, ktoré je založené na rýdzo formalistickej interpretácii a
aplikácii § 21b ods. 2 Zákona a ktoré vychádza zo zjavne neobjektívnych údajov preukázateľne
ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami zapríčinenými celosvetovou pandémiou ochorenia
COVID-19, nemožno považovať ani za spravodlivé a podľa nášho názoru popiera účel a
význam inštitútu podmienenej kategorizácie.
IV.
Napadnuté Rozhodnutie vychádza z nesprávne vymedzeného referenčného obdobia
(1.8.2020 - 31.7.2021). Podľa § 21b ods. 3 Zákona sa referenčné obdobie začína 15 mesiacov
pred začatím konania o určení podmienenej úhrady. Ministerstvom uvádzané obdobie od
1.8.2020 do 31.7.2021 by referenčným obdobím mohlo byť v prípade, ak by Ministerstvo začalo
Konanie dňa 1.11.2021. Vzhľadom ale k tomu, že Ministerstvo začalo Konanie dňa 29.10.2021,
je vylúčené, aby sa referenčné obdobie počítalo odo dňa 1.8.2020. Argumentácia Ministerstva
uvedená v tejto súvislosti v odôvodnení Rozhodnutia nemôže obstáť, pričom i v samotnom
oznámení o začatí Konania Ministerstvo uvádza dátum 29.10.2021, a nie 1.11.2021.
Rozhodnutie je teda nesprávne už i zo samotného dôvodu, že vychádza z údajov pochádzajúcich
z nesprávne vymedzeného referenčného obdobia.
V.
Ministerstvo v predmetnom uplatňuje vo vzťahu k Účastníkovi a liekom Venclyxto
preukázateľne a neodôvodnene rozdielny prístup, než aký uplatňuje vo vzťahu k trhovému
konkurentovi Účastníka – držiteľovi registrácie lieku Imbruvica. Dovoľujeme si poznamenať,
že liek Imbruvica je priamym trhovým konkurentom liekov Venclyxto, ktorý je tiež podmienene
zaradený do ZKL, a to od 1.3.2017. Nemáme pritom vedomosť o tom, že by zo strany
Ministerstva bolo do dnešného dňa akokoľvek iniciované, či dokonca začaté konanie vo veci
určenia podmienenej úhrady aj voči lieku Imbruvica. Na takýto rozdielny postup Ministerstva
vo vzťahu k navzájom konkurenčným liekom od navzájom konkurenčných držiteľov registrácie
neexistuje žiaden legitímny dôvod. V tejto súvislosti máme preto nielen za to, že aktuálny postup
Ministerstva voči Účastníkovi (vrátane napadnutého Rozhodnutia) je v rozpore s precedenčnou
zásadou (pozn. označovanou aj ako zásada materiálnej rovnosti účastníkov konania, či zásada
legitímnych očakávaní), vyjadrenou v § 70 ods. 4 Zákona, ale že v jeho dôsledku môže dôjsť i k
zjavnému zvýhodňovaniu vybraného podnikateľa na trhu (trhového konkurenta Účastníka) a
tým zo strany Ministerstva k nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže na relevantnom
trhu v zmysle § 6 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, podľa ktorého „orgán
štátnej správy pri výkone štátnej správy nesmie zjavnou podporou, ktorá zvýhodňuje určitého
podnikateľa, alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž“. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe
Protimonopolného úradu SR je za zakázaný výkon štátnej správy možné považovať aj „správny
akt, o ktorom možno dôvodne predpokladať, že obmedzí hospodársku súťaž“5. Aktuálny
nerovnaký postup Ministerstva voči Účastníkovi a liekom Venclyxto odporuje tiež generálnej
povinnosti štátneho orgánu chrániť a podporovať hospodársku súťaž, vyplývajúcej z čl. 55 ods.
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2 Ústavy. Ústavný súd SR v tejto súvislosti vo svojej judikatúre skonštatoval, že: „Ustanovením
čl. 55 ods. 2 ústavy sa právne záväzným spôsobom ustanovuje záujem Slovenskej republiky
chrániť a podporovať hospodársku súťaž. Pretože čl. 55 ods. 2 je ústavnou normou, v spojení s
čl. 2 ods. 2 a čl. 152 ods. 4 sa touto normou zakladá povinnosť všetkých štátnych orgánov
Slovenskej republiky správať sa tak, aby v relevantných spoločenských vzťahoch chránili a
podporovali hospodársku súťaž.“ (PL. ÚS 13/97).
VI.
V neposlednom rade si dovoľujeme poznamenať, že určenie podmienenej úhrady pre
lieky Venclyxto vo výške uvedenej v Rozhodnutí môže mať za následok obmedzenie prístupu
pacientov s CLL k inovatívnej a účinnej liečbe týmito liekmi, čo je v rozpore s právami a právom
chránenými záujmami dotknutých pacientov, a tým požiadavkami § 70 ods. 1 Zákona.
Dovoľujeme si pripomenúť, že6:
- Venetoklax je prvým a jediným zástupcom novej skupiny liekov označovanej „BCL-2
inhibítory“7. Mechanizmus účinku venetoklaxu je úplne odlišný od mechanizmu účinku BCR
inhibítorov (ibrutinib, idelalisib); navyše, efektívne účinkuje aj na B bunky, ktoré sú
rezistentné na ibrutinib alebo idelalisib.
- Kombinácia venetoklax + rituximab je prvou „chemo-free“ liečebnou kombináciou pre
pacientov s relapsom CLL alebo refraktérnou CLL s fixnou dĺžkou liečby (24 mesiacov) a
dokázanou superioritou oproti chemoimunoterapii; liečba venetoklaxom v kombinácii s
rituximabom počas 24-mesačnej fixnej dĺžky liečby viedla k štatisticky významnému 84%nému zníženiu rizika progresie v porovnaní s chemoimunoterapiou bendamustín + rituximab
(HR (95% CI; 0.16 (0.12–0.23), p<0.0001); pacienti liečení kombináciou venetoklax +
rituximab dosahovali vysoké percento celkových odpovedí (ORR - 93,3%), ako aj
kompletných remisií (CR - 26,8%).
- V liečebných odporúčaniach National Comprehensive Cancer Network je kombinácia
venetoklax + rituximab uvedená v najvyššej 1. kategórii pre všetkých pacientov s relapsom
CLL alebo refraktérnou CLL, bez ohľadu na stav komorbidít, vek a prítomnosť delécie 17p
alebo mutácie TP53 (NCCN, 2019).
- Liečba venetoklaxom je výnimočná z toho hľadiska, že sa podáva iba na fixnú dobu
maximálne 2 rokov, zatiaľ čo liečba komparátormi (ibrutinib; kombinácia idelalisib +
rituximab) je kontinuálna, a to až do progresie ochorenia alebo netolerovateľnej toxicity, čo
spôsobuje dlhotrvajúcu expozíciu pacienta a zároveň zvýšenú ekonomickú záťaž (vyššie
náklady) na strane zdravotného systému.
- Kombinácia venetoklax + rituximab vďaka odlišnému mechanizmu účinku (BCL-2 inhibícia)
po prvýkrát umožňuje dosiahnutie hlbokých, pretrvávajúcich hlbokých remisií [dosiahnutie
negativity minimálnej reziduálnej choroby (MRD) v krvi / kostnej dreni, čo je jedným z
terapeutických cieľov pri pacientoch s CLL]; pri fixnej dĺžke liečby (iba 24 mesiacov)
predstavuje uvedené významný potenciál na zníženie a efektívnu kontrolu liečebných
nákladov i vyššiu kontrolu ochorenia.
- Venetoklax v kombinácii s rituximabom je dobre tolerovaný.“
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Z uvedených dôvodov, držiteľ registrácie požiadal ministra, aby námietke držiteľa
registrácie vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že maximálna suma úhrad
zdravotných poisťovní za lieky Venclyxto na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od uplynutia
obdobia, na ktoré bola podmienená úhrady za lieky Venclyxto naposledy určená, sa určuje vo
výške 8 822 546,40 eur alebo aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a konanie vo veci určenia
podmienenej úhrady za lieky podľa § 78 ods. 1 písm. e) zákona zastavil.
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 § 21b ods. 1 zákona ministerstvo môže začať konanie vo veci určenia
podmienenej úhrady najskôr päť mesiacov pred uplynutím obdobia, na ktoré bola určená
podmienená úhrada.
Podľa § 21b ods. 2 zákona ministerstvo v oznámení o začatí konania podľa odseku 1
oznámi podmienenú úhradu, ktorú vypočíta ako súčet reálnej úhrady za liek alebo za spoločne
posudzované lieky za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „referenčné obdobie“) a
rozdielu reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za referenčné obdobie a
reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za rok predchádzajúci referenčnému
obdobiu.
Podľa § 21b ods. 3 zákona referenčné obdobie sa začína 15 mesiacov pred začatím
konania o určení podmienenej úhrady.
Podľa § 21b ods. 4 zákona ministerstvo rozhodne o určení podmienenej úhrady a
rozhodnutie doručí účastníkovi konania najneskôr do 30 dní od začatia konania.
Podľa § 21b ods. 5 zákona ak ministerstvo nerozhodne o určení podmienenej úhrady
pred uplynutím obdobia, na ktoré bola určená podmienená úhrada rozhodnutím o podmienenom
zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo rozhodnutím o určení podmienenej
úhrady, podmienenou úhradou na ďalších 12 mesiacov je podmienená úhrada určená v
poslednom rozhodnutí o určení podmienenej úhrady.
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.
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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 pre lieky (ďalej len „kategorizačná rada“) námietku držiteľa
registrácie AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG so sídlom Knollstrasse 67061,
Ludwigshafen, Spoloková republika Nemecko (ďalej len „držiteľ registrácie“) zo dňa
23.11.2021 (ďalej len „námietka“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Ministerstva
zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) č. S23508-2021-OKC-22878 zo dňa 15.11.2021
(ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým ministerstvo rozhodlo o určení úhrnnej
maximálnej sume úhrad zdravotných poisťovní (ďalej len „podmienená úhrada“) za lieky
2189C Venclyxto 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 14 (7x2)x10 mg
(blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), 2191C Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety tbl flm
7 (7x1)x50 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), 2192C Venclyxto 100 mg filmom
obalené tablety tbl flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka), 2193C
Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Aljednotl.dávka), 2194C Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 112 (4x28)x100 mg
(blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) (ďalej len “lieky”) na 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov od uplynutia obdobia, na ktoré bola podmienená za lieky podľa § 21b ods. 6 zákona
č. 363/2011 Z. z. o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) naposledy určená, posúdila a ministrovi odporúča aby podľa § 21b ods. 3 v
spojení s § 70 ods. 4 zákona na základe § 82 ods. 13 a 14 zákona námietke vyhovel,
prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie.
[...]
14

Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce
konanie a námietky držiteľa registrácie a zistila, že námietky držiteľa registrácie sú
opodstatnené, pretože ministerstvo (i) prvostupňovým rozhodnutím určilo výšku podmienenej
úhrady na základe referenčného obdobia určeného v rozpore s § 21b ods. 3 zákona, a (ii)
postupovalo v rozpore s § 70 ods. 4 zákona, v zmysle ktorého je povinné rozhodovať v skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch bez neodôvodnených rozdielov.
(i)

Určenie referenčného obdobia

Ministerstvo preskúmaním skutočného stavu veci zistilo, že výška podmienenej úhrady
za lieky určená prvostupňovým rozhodnutím bola kalkulovaná na základe nesprávnych údajov
o reálnej úhrade zdravotných poisťovní za lieky za referenčné obdobie a predchádzajúce
referenčné obdobie, pretože ministerstvo určilo referenčné obdobie v rozpore s § 21b ods. 3
zákona.
Podľa § 21b ods. 3 zákona sa referenčné obdobie začína 15 mesiacov pred začatím
konania o určení podmienenej úhrady.
V zmysle uvedeného ustanovenia sa začiatok referenčného obdobia určí na základe
začiatku konania o podmienenej úhrade, a to určením začiatku plynutia 15 mesiacov
predchádzajúcich začiatku konania o určení podmienenej úhrady.
Podľa § 74 ods. 2 druhej vety zákona ak sa konanie začína z podnetu ministerstva, je
konanie začaté dňom, keď ministerstvo urobilo voči účastníkovi konania prvý úkon.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že konanie o určení
podmienenej úhrady začalo z vlastného podnetu ministerstva. Prvým úkonom ministerstva voči
účastníkovi konania v tomto konaní bolo oznámenie o začatí konania. Oznámenie o začatí
konania bolo účastníkom konania doručené 29.10.2021.
V zmysle § 74 ods. 2 druhej vety zákona toto konanie teda začalo oznámením o začatí
konania, 29.10.2021.
Keďže konania začalo 29.10.2021, v zmysle § 21b ods. 3 zákona referenčné obdobie
začína 15 mesiacov predchádzajúcich 29.10.2021. 15 mesiacov predchádzajúcich 29.10.2021
je 29.7.2020.
Ministerstvo v prvostupňovom konaní určilo začiatok referenčného obdobia 1.8.2020 a
nie 29.7.2020. Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada zastáva názor, že ministerstvo v
prvostupňovom rozhodnutí nesprávne určilo referenčné obdobie a predchádzajúce referenčné
obdobie.
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Nakoľko podľa § 21b ods. 2 zákona ministerstvo určuje výšku podmienenej úhrady na
základe reálnej úhrady zdravotných poisťovní za lieky za referenčné obdobie a prechádzajúce
referenčné obdobie a ministerstvo určilo trvanie referenčného obdobia a predchádzajúceho
referenčného obdobia nesprávne, ministerstvo postupovalo pri určení podmienenej úhrady z
nesprávnych údajov. Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada považuje námietky držiteľa
registrácie v tejto časti za opodstatnené.
(ii)

Rozdielny postup v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch

Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci ďalej zistila, že ministerstvo
určením podmienenej úhrady vo vzťahu k posudzovaným liekom konalo v rozpore s § 70 ods. 4
zákona, v zmysle ktorého je povinné postupovať v skutkovo rovnakých alebo obdobných
prípadoch bez neodôvodnených rozdielov, pretože súčasne neurčilo výšku podmienenej úhrady
pre náhradnú medicínsku alternatívu, ktorá predstavuje skutkovo zhodný prípad ako
posudzované lieky.
Kategorizačná rada zistila, že náhradnou medicínskou alternatívou k liekom je liek
Imbruvica, ktorý bol do zoznamu kategorizovaných liekov tak ako posudzované lieky zaradený
podmienene.
Napriek tomu, že posudzované lieky a alternatívna medicínska intervencia (Imbruvica)
predstavujú skutkovo zhodné prípady, ministerstvo do dnešného dňa začalo konanie vo veci
určenia podmienenej úhrady výlučne len voči posudzovaným liekom a nie voči alternatívnej
medicínskej intervencii (Imbruvice).
Kategorizačná rada považuje takéto konanie ministerstva za neodôvodnene odlišné
konanie v rovnakých alebo obdobných prípadoch, čo je v rozpore s jednou zo základných zásad
konania podľa § 70 ods. 4 zákona, a preto námietky držiteľa registrácie považuje aj v tejto časti
za opodstatnené.
Na základe vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada zastáva názor, že námietky
držiteľa registrácie sú opodstatnené, a preto ministrovi odporúča rozhodnúť tak ako je uvedené
v úvode tohto odborného odporúčania.“
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.
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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.
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