MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 14.2.2022
Číslo: K636_N1055

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozhodol
podľa § 9 vyhlášky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej
výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška“) v spojení § 20 ods. 1 zákona v konaní o
námietkach spoločnosti Mylan IRE Healthcare Limited so sídlom Unit 35/36, Garage Parade,
Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Írsko zastúpenej splnomocneným zástupcom spoločnosťou
Viatris Slovakia s.r.o. so sídlom Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
doručených ministerstvu dňa 23.4.2022 (ďalej len „námietka“)
proti rozhodnutiu ministerstva č. S11534-2022-OKC-24020 zo dňa 14.4.2022 (ďalej len
„prvostupňové rozhodnutie“) s týmito účastnikmi konania
1.
2.
3.
4.
5.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka
851 04, Slovenská republika;
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika;
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika;
Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Garage Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin
13, Írsko,
TEVA Pharmaceutical Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02, Bratislava, Slovenská republika
takto

Námietku proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 20 ods. 1 zákona v spojení s § 9 ods. 4 a 5
vyhlášky na základe § 82 ods. 13 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie potvrdzujem.

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti

Dňa 31.3.2022 ministerstvo na elektronickom portáli zverejnilo oznámenie o začatí
konania z vlastného podnetu podľa § 20 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a 76 ods. 2 zákona vo veci
zmeny charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov,
konkrétne vo veci prehodnotenia maximálnych výšok úhrad zdravotných poisťovní za štandardnú
dávku liečiva (ďalej aj ako „ÚZP2“) určených pre referenčné skupiny a úhradové skupiny podľa §
9 vyhlášky, vedeného pod ID konania: 24020 (ďalej len „prehodnotenie úhrad“).
Dňa 8.4.2022 bola ministerstvu doručená pripomienka držiteľa registrácie k podkladom na
vydanie prvostupňového rozhodnutia (ďalej len „pripomienka“). Držiteľ registrácie v pripomienke
požiadal ministerstvo o prehodnotenie skupinovej úhrady úhradovej skupiny č. 242 (ďalej len
„úhradová skupina“) nad rámec prehodnotenia úhrad uvedených v podkladoch ministerstva na
vydanie prvostupňového rozhodnutia. Držiteľ registrácie požiadal ministerstvo, aby ÚZP2 pre
úhradovú skupinu prehodnotilo tak, že ÚZP2 stanoví na základe konečnej ceny tretieho
najlacnejšieho lieku vo verejnej lekárni spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine (0,212
eur), a to na základe výnimky ktorú možno uplatniť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky. Držiteľ registrácie
v tejto súvislosti uviedol nasledovné.
„Lieky v úhradovej skupine 242 sú síce o lieky s obsahom rovnakého liečiva, rovnakou
cestou podania, ale rozdielnou liekovou formou), rôznymi silami, navyše ale hlavne s rozdielnymi
registrovanými indikáciami, ktoré neumožnú úplnú vzájomnú náhradu, teda ich principiálna
zameniteľnosť vylúčená schválenými registračnými rozhodnutiami.
Návrh úhrady v podkladoch pre vydanie rozhodnutia MZ SR v predmetnej úhradovej
skupine je evidentne založený na prezumpcii, že v terapeutickej praxi je pri liečbe pacientov
principiálne možné nahradiť lieky Fenofix 200, Lipanthyl NT 145mg, Lipanthyl supra 160mg a
Lipanthyl supra 215mg. Táto prezumpcia je však nesprávna. Lieky majú totiž navzájom:
1) rozdielne liekové formy
2) registrované navzájom rozdielne terapeutické indikácie, ktoré v prípadoch liečby mnohých
pacientov neumožňujú realizovať terapeutickú zámenu týchto liekov.
3) rozdielne navzájom nezameniteľné sily liečiva

Dovoľujeme si poznamenať, že lieky s navzájom rozdielnymi registrovanými terapeutickými
indikáciami sú, logicky, určené pre navzájom rozdielne skupiny pacientov. Z platnej registračnej
dokumentácie (SPC) liekov v úhradovej skupine pritom vyplýva, že v porovnaní s ostatnými liekmi
disponuje liek Lipanthyl NT 145mg, Lipanthyl supra 160mg širším spektrom terapeutických
indikácií, čo znamená, že liek je určený i na liečbu takých ochorení, na ktoré sa ostatné lieky v
zmysle svojej registračnej dokumentácie (SPC) používať nemôžu. V tejto súvislosti ide, konkrétne,
o nasledovné terapeutické indikácie, ktorými podľa platnej registračnej dokumentácie (SPC)
disponuje spomedzi liekov patriacich do úhradovej skupiny č. 242 liek Lipanthyl NT 145mg,
Lipanthyl supra 160mg a zároveň Lipanthyl supra 215mg predstavuje vyššiu silu liečiva:

Ako je vyššie zvýraznené Lipanthyl NT 145 mg a Lipanthyl supra 160 mg majú od ostatných
zaradených liekov v úhradovej skupine 242 odlišnú registrovanú indikáciu, pričom Lipanthyl supra
160mg je navyše stanovený ako počiatočná dávka liečiva fenofibrátu suprabio liekovej formy,
pokračujúca titráciou na vyššiu silu Lipanthyl supra 215mg podľa platných SPC liekov. Z
uvedených rozhodnutí o registrácii liekov je absolútne zrejmé, že Lipanthyl supra 215mg NIE JE
absolútne zameniteľný za lieky počiatočných síl ostatných fenofibrátov rôznych liekových foriem
zaradených v spoločnej úhradovej skupine 242, a to z dôvodov sily liečiva aj schválených indikácií
!

Zároveň Lipanthyl NT 145mg a Lipanthyl supra 160mg majú širšie schválené indikácie u
pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktoré liek Fenofix 200, ktorý tvorí základ úhrady
nemá. Teda objektívne nemôže nahradiť pacientom s predmetnými indikáciami liečbu, teda je
evidentné, že liek v úhradovej skupine 242 nie sú navzájom zameniteľné, tak ako to MZSR tvrdí, že
zohľadňovalo pri vytváraní úhradových skupín. (viď priložená príloha č.1. odpoveď MZSR na
základe zákona 211/2000 Z.z. zo dňa 04.04.2022 k predmetnej veci).
Tieto skutočnosti a to možnosť priamej náhrady na základe dávkovania v SPC, ako aj
odlišné registrované indikácie je potrebné brať na zreteľ pri zaradení lieku do úhradovej skupiny
ale aj pri stanovovaní výšky úhrady podľa posledného rozhodnutia MZSR zo dňa 14.2.2022 K627_N1043_N1044_N1046,
ako
aj
ďalších
rozhodnutí
MZSR
č.
K551_N935_N937_N940_N943_N945 vo vzťahu k námietke č. K551_N935, ktorým minister
rozhodol o stanovení výšky ÚZP2 na úroveň tretieho najlacnejšieho lieku z dôvodu rôznych
terapeutických indikácií, na ktoré bolo možné prvý, druhý a tretí najlacnejší liek indikovať alebo
rozhodnutie č. K K603_N1005_N1006_N1009_N1012_N1015_N1016, ktorým minister rozhodol o
stanovení výšky ÚZP2 na úroveň druhého najlacnejšieho lieku z dôvodu rôznych terapeutických
indikácií, na ktoré bolo možné prvý, druhy a tretí najlacnejší liek indikovať.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že na účely liečby pacientov s dotknutými indikáciami nie je
referenčný liek pre stanovenú úhradu v dotknutej úhradovej skupine zameniteľný za ostatné lieky
so širšou schválenou indikáciou, alebo vyššou silou, a teda nie je ani povolenou terapeutickou
náhradou (alternatívou) za liek Lipanthyl NT 145 mg a Lipanthyl supra 160 mg a Lipanthyl supra
215mg.
Úhradová skupina 242 trpí aj ďalšou vadou a to, že sú v nej zlúčené rôzne formy
fenofibrátu. Osobitne mal byť fenofibrát nanočastice, fenofibrát supra bio separátne rôzne sily a
ostatné fenofibráty. (viď príloha č.1)
Dovoľujeme si pritom pripomenúť, že v kontexte 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 ako „zákon č. 363/2011
Z.z.“) je úhrada kategorizovaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia principiálne
podmienená jeho predpísaním a použitím výlučne pri terapeutických indikáciách, ktoré sú v súlade
s platným SPC.
Pacienti, pri zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované, nemajú
v súčasnosti v zozname kategorizovaných liekov k dispozícii žiaden iný účinný a príslušnými
registračnými autoritami schválený (povolený) liek na liečbu svojho ochorenia, ktorý by bol plne
hradený, ako je to uvedené v prílohe k Vyhláške 435/2011, pri úhradovej skupine 242 a podobne v

úhradovej skupine 242 Lipanthyl supra 215mg nemôže byť nahradený ostatnými zaradenými liekmi
v skupine podľa schválených SPC liekov.
Liečba off-label by bola zároveň v príkrom rozpore so zákonnými povinnosťami na strane
zdravotníckych pracovníkov, nakoľko podľa § 121a ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý zdravotnícky
pracovník povinný podať „pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánny liek v
súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku“ a podľa § 119 ods. 12 písm. a)
zákona o liekoch je každý predpisujúci lekár povinný postupovať pri predpisovaní humánneho lieku
„podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností
humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii“. Podanie, či predpísanie humánneho lieku v
rozpore s jeho platným SPC (off-label), by preto na strane zdravotníckeho pracovníka mohlo byť
klasifikované nielen ako tzv. iný správny delikt podľa zákona o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, ale i ako postup „non lege artis“, t.z. nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti so všetkými s tým spojenými
dôsledkami. V tejto súvislosti pritom upozorňujeme, že zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
ustanovuje v § 170 dokonca osobitný ohrozovací trestný čin „Ohrozovanie zdravia nepovolenými
liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami“.
Akékoľvek úvahy o možnostiach off-label liečby inými liekmi bez registrovaných
Dotknutých Indikácií sú v príkrom rozpore so základnými právami pacientov podľa čl. 40 Ústavy
SR a § 70 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z.z. a taktiež aj v príkrom rozpore so základnými povinnosťami
zdravotníckych pracovníkov podľa § 121a ods. 1 a § 119 ods. 12 písm. a) zákona o liekoch.
Dodávame, že všetky spomínané zákonné ustanovenia sú normami vyššej právnej sily ako
ustanovenia Vyhlášky, čo znamená, že v aplikačnej praxi majú pred ustanoveniami Vyhlášky
prednosť.
S poukazom na skutočný skutkový stav veci, popísaný vyššie tohto podnetu (t.z. vzájomnú
terapeutickú nezameniteľnosť liekov v úhradovej skupine 242 dotknutých indikácií), máme za to,
že úhradová skupina 242 predstavuje na účely vyhlášky Ministerstva č. 435/2011 Z.z. o spôsobe
určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú
dávku liečiva (ďalej „Vyhláška“) tzv. odôvodnený prípad, pri ktorom skupinovú úhradu možno
určiť jedine postupom podľa ustanovenia § 5 ods. 3 Vyhlášky.
Podobne postupovalo Ministerstvo napr. - číslo konania: 23404 – viď. článok III. výroku
právoplatného rozhodnutia Ministerstva č. K627_N1043_N1044_N1046 zo dňa 14.2.2022, číslo
rozhodnutia: R 7621.

Z uvedených dôvodov týmto žiadame o stanovenie výšky úhrady v úhradovej skupine 242
vo výške tretej najnižšej a to 0,212 euro/ŠDL.
Aj v aktuálnom znení platnej vyhlášky je absolútne zásadné zohľadnovať platné indikácie
liekov pri stanovovaní výšky úhrady v úhradovej/referenčnej skupine, a teda prišlo by ešte k
výraznejšej právnej istote pri rozhodovaní v rovnakej situácii ako uvedené vyššie po úprave
vyhlášky 435/2011:
§6, ods. 2):
(2) Za porovnateľnú referenčnú skupinu podľa odseku 1 sa považuje referenčná skupina, v ktorej
sú zaradené lieky s obsahom rovnakého liečiva a zároveň
a) rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou, rozdielnym množstvom liečiva v jednej
dávke a rovnakou indikáciou alebo
b) rovnakou cestou podania, rozdielnou liekovou formou a rovnakou indikáciou.
Napriek vyššie uvedenému bola pre rozdielne lieky stanovená jedna úhradová skupina, i
keď lieky majú rôzne indikácie, čo už malo / muselo byť navyše známe.
Je nepochybné a zrejmé, že ak by aj ministerstvo striktne prihliadlo iba na vyhlášku nemali
byť nezameniteľné lieky s rôznymi indikáciami a rôznymi silami v jednej úhradovej skupine a
navyše ak by aj rozhodlo podľa vyhlášky v tejto veci bude to v rozpore s ustanovením § 20 ods. 3

zákona, ktorý je oproti vyhláške nadradenou právnou normou, s vyššou právnou silou. Okrem
uvedeného rozhodnutie o stanovení rovnakej úhrady pre lieky s rôznymi indikáciami bude aj v
rozpore s predošlými vlastnými rozhodnutiami MZSR v úplne tej istej veci bez relevantnej zmeny
podstaty. Vzhľadom na odôvodenie platných rozhodnutí MZSR v rovnakej veci, je teda zrejmé, že
v prípade akéhokoľvek rozporu je navyše zákon nadradenou normou vyššej právnej sily.
Je nutné zdôrazniť, že Ministerstvo v podobnej veci už opakovane rozhodovalo, pričom
prihliadalo na účinnosť a bezpečnosť liečby, či odporúčané terapeutické postupy, ktoré sú ďalšími
zo skutočností, na ktoré Ministerstvo pri rozhodovaní prihliadalo, pričom vzalo do úvahy všetky
skutočnosti mu známe z úradnej činnosti, ako aj medicínske stanoviská odborníkov a to v súlade s
§ 79 ods. 1 zákona č. 363/2011 Z. z. V zmysle uvedeného rozsah a spôsob zisťovania podkladov
určuje Ministerstvo. Sú dôležitým podkladom najmä pre uplatnenie § 20 ods. 3 písm. b) a c) zákona
č. 363/2011 Z .z.
VŠEOBECNE
Podľa § 70 ods. 4 zákona č. 363/2011 Z.z. je Ministerstvo povinné dbať o to, „aby v
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“.
Citované ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad kategorizačných konaní, tzv.
precedenčnú zásadu, označovanú aj ako zásada materiálnej rovnosti účastníkov konania, či zásada
legitímnych očakávaní. Uvedenou zásadou je pri svojom rozhodovaní viazaný aj Minister (viď §
82 ods. 16 zákona č. 363/2011 Z.z.).
Vzhľadom na nutné zohľadnenie odporúčaných terapeutických postupov, schválených
súhrnov charakteristikých vlastností liekov, nemožnosti delenia dávok, či používania rôznych
liekových foriem pre rôzne skupiny pacientov je dôvodné požadovať nastavenie úhrady na tretiu
najnižšiu úhradu za ŠDL podľa platnej vyhlášky pre úhradovú skupinu 242 tak, aby neboli pacienti
liečení odlišnými schválenými indikáciami lieku oproti ostatným v úhradovej skupine
diskriminovaní. Opačný postup by bol navyše aj vrozpore s §70, ods. 1 zákona č. 363/2011 Z.z.:
(1) V konaniach sa chránia záujmy štátu a dbá sa na zachovávanie práv a právom chránených
záujmov účastníkov konania a iných osôb.“
Ministerstvo prvostupňovým rozhodnutím o prehodnotení výšky ÚZP2 nerozhodlo, pričom
v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia uviedlo vo vzťahu k pripomienky držiteľa registrácie
uviedlo: „Podávateľ pripomienky č. 13 požaduje určenie výšky úhrady za štandardnú dávku liečiva
na úroveň tretej najnižšej ceny v úhradovej skupine U242. Držiteľ registrácie argumentuje, že v
úhradovej skupine sa nachádzajú navzájom nezameniteľné lieky z povahy SmPC liekov, liekových
foriem a síl liekov. Úhradová skupina U242:

Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová
úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek úhradovej
skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal
nezmenený.
V rámci úhradovej skupiny U242 v posudzovanom období nedošlo k zmene referenčnej ceny
úhradovej skupiny.
Ministerstvo má za to, že zmena úhrady za štandardnú dávku liečiva, s ohľadom na
skutočnosť, že nedošlo k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny, nie je opodstatnená, navyše v
oznámení o začatí konania vo veci revízie úhrad nebola zmena ÚZP2 navrhovaná a pripomienku
držiteľa registrácie neakceptuje.
Pre ilustráciu ministerstvo dopĺňa tvrdenie, že nedošlo k zmene referenčnej ceny úhradovej
skupiny obrázkom nižšie, kde je porovnanie kategorizácie v mesiaci apríl 2022 a júl 2022.

“.
Dňa 23.4.2022 držiteľ registrácie podal na ministerstvo námietky proti prvostupňovému
rozhodnutiu, ktorými namieta neprehodnotenie výšky ÚZP2 pre referenčné skupiny zaradené
v úhradovej skupine na úroveň konečnej ceny tretieho najlacnejšieho lieku spomedzi liekov
zaradených v úhradovej skupine. Držiteľ registrácie namieta zákonnosť prvostupňového
rozhodnutia z nasledovných dôvodov.
„[Držiteľ registrácie v postavení účastníka konania podľa ustanovenia $ 71 ods. 3 zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických

potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o rozsahu“), v zastúpení svojim splnomocneným
zástupcom, spoločnosťou Viatris Slovakia s.r.o., so sídlo Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava
(ďalej len ,,Viatris Slovalia"), podal v konaní vo veci zmeny charakteristík referenčnej skupiny
liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov v zákonom stanovenej lehote pripomienky.
Ministerstvo ako príslušný orgán na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. h) a § 20 ods.1 zákona
o rozsahu vydalo dňa 14.04.2022 (doručené účastníkom konania dňa 16.04.2022) rozhodnutie č.:
S11534-2022-ORC-24020 (ďalej len ,Rozhodnutie"), v rámci ktorého podľa ustanovenia § 9
vyhlášky Ministerstva č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej
výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej len ,,Vyhláška") v spojení s
ustanoveniami § 6 ods. 9 Zákona o rozsahu a § 5 a nasl. Vyhlášky určilo charakteristiky
referenčných skupín, vrátane referenčných podshupin likhov zaradených do zoznamu
Kategorizovaných liekov, vo forme určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za
štandardnú dávku liečiva vo vzťahu k dotknutým účastníkom konania.
Podľa ustanovenia § 71 ods. 2 Zákona o rozsahu: ,,Účastníkmi konania vo veciach
kategorizácie liekov sú držiteľ registrácie lieku, o ktorého kategorizácii sa koná, a zdravotné
poisťovne".
Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 Zákona o rozsahu: ,,Proti rozhodnutiu ministerstva vo veci
samej môže účastník konania podať na ministerstvo námietky do siedmich dní od doručenia
rozhodnutia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak".
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 Zákona o rozsahu: ,,Dôvodom na podanie námietok je,
že
a) ministerstvo v rámci úvahy vybočilo z medzí ustanovených týmto zákonom,
b) účastníkovi konania sa postupom ministerstva odňala možnosť konať,
c) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník konania, nemal spôsobilosť byť účastníkom
konania. "
Vzhľadom na uvedené skutočnosti podáva týmto Držiteľ registrácie, v zastúpení svojim
splnomocneným zástupcom, spoločnosťou Viatris Slovakia, odvolávajúc sa na skutočosť, že
Ministerstvo v rámci svojej úvahy vybočilo z medzí ustanovených zákonom o rozsahu, v súlade s
ustanovením § 82 ods. 2 písm. a) Zákona o rozsahu v zákonom stanovenej lehote námietky proti
Rozhodnutiu Ministerstva v konaní ID 24020 vo veci zmeny charakteristík referenčnej skupiny
liekov v zaradených v zozname kategorizovaných liehov, ktoré odôvodňuje nasledovnými
skutkovými a právnymi okolnosťami:
PRIPOMIENKY DRŽITEĽA REGISTRÁCIE VO VŽTAHU K REVÍZII ÚHRAD
I.
DOTKNUTÝCH LIEKOV DRŽITEĽA REGISTRÁCIE

Držiteľ registrácie ako účastník konania, na podklade dôvodných a priebehu konania
relevantne preukázaných argumentov, žiadal Ministerstvo určiť výšku úhrady za štandardnú dávku
liečiva vo vzťahu k predmetným liekom Držiteľa registrácie na úroveň tretej najnižšej prepočítanej
ceny za ŠDL v úhradovej skupine U242 vo výške 0,212 EUR.
V tejto súvislosti dôrazne poukazujeme na tú skutočnosť, že:
okruh dotknutých liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov v rámci
konania ID 24020 v príslušnej ATC ako aj ŠUKL charakteristike (zverejnených na portáli
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Referent/Details/24020 ) zahrňuje aj predmetné lieky Držiteľa
registrácie (ATC C10AB05, ŠUKL 95038, 59503, 59505, 95021, 95023) a
určenie výšky úhrady za štandardnú dávku liečiva vo vzťahu k predmetným liekom
Držiteľa registrácie z uvedeného dôvodu malo byť súčasťou konania o revízii úhrad a reflektované
vo výroku Rozhodnutia Ministerstva.
Zohľadňujúc vyššie uvedené Držiteľ registrácie apeloval, že v Zmysle platnej právnej
úpravy regulácie cien liekov je pri stanovovaná výšky úhrady v príslušnej úhradovej či referenčnej
skupine absolútne zásadným zohľadňovať registrované (schválené) terapeutické indikácie liekov.
Držiteľ registrácie v konaní predchádzajúcom vydaniu Rozhodnutia dôrazne namietal, že
v rozpore s vyššie uvedeným zákonom regulovaným postupom stanovovania výškyy úhrady v
príslušnej úhradovej či referenčnej skupine bola pre navzájom terapeuticky nezameniteľné liek
Držiteľa registrácie (z povahy SmPC liekov, rôznych indikácií, liekových foriem a síl), stanovená
jedna úhradová skupina:

Úhradová skupina 242 teda zahŕňa lieky s obsahom rovnakého liečiva a rovnakou cestou
podania, avšak s:
rozdielnou liekovou formou (cps versus tablety),
rozdielnymi formami liečiva niektorých generácií od najstaršej dostupnej generickej
formy 200 mg, cez suprabiostupné 160 mg a 215 mg, po najnovšiu
nanotechnologickú formu NT145 mg,
rozdielnymi navzájom nezameniteľnými silami liečiva , a
rozdielnymi registrovanými indikáciami, ktoré neumožňujú ich úplnú vzájomnú
terapeutickú náhradu,
teda vzájomná zameniteľnosť liekov úhradovej skupiny 252 je vylúčená schválenými
registračnými rozhodnutiami.
Odvolávajúc sa na tieto skutočnosti Držiteľ registrácie v konaní namietal, že návrh úhrady
v zmysle podkladov pre vydanie rozhodnutia Ministerstva v predmetnej úhradovej skupine je

celkom určite založený na nesprávnej prezumpcii, ktorá predpokladá, že v terapeutickej praxi je
pri liečbe pacientov principiálne možné vzájomne nahradiť lieky Fenofix 200, LIPANTHYL NT 145
mg, LIPANTHYL SUPRA 160 mg a LIPANTHYL SUPRA 215 mg, ktorý mylný predpoklad
Ministerstva Držiteľ registrácie rozporoval a argumentoval, že lieky s navzájom rozdielnymi
registrovanými indikáciami sú určené pre navzájom rozdielne skupiny pacientov.
V zmysle príslušných ustanovení Zákona o rozsahu je úhrada Kategorizovaného lieku na
základe verejného zdravotného poistenia podmienená jeho predpisaním a použitím výlučne pri
terapeutických indikáciách, ktoré sú v súlade s platnou registračnou dokumentáciou (SPC) liekov.
Z platnej registračnej dokumentácie (SPC) liekov v úhradovej skupine 242 vyplýva, že v porovnaní
s ostatnými liekmi disponujú lieky LIPANTHYL NT 145 mg a LIPANTHYL SUPRA 160 mg širším
spektrom terapeutických indikácií, t. j. liek je určený aj na liečbu takých ochorení, na ktoré sa
ostatné lieky v zmysle svojej registračnej dokumentácie (SPC) používať nemôžu.
Vzájomnú terapeutickú nezameniteľnosť liekov v úhradovej skupine 242 Držiteľ registrácie
ďalej odôvodnil nasledovne:
LIPANTHYLNT 145 mg a LIPANTHYL SUPRA 160 mg majú na rozdiel od
ostatných liekov zaradených v úhradovej skupine 242 odlišnú registrovanú indikáciu (LIPANTHYL
SUPRA 160 mg je naviac stanovený ako počiatočná dávka liečiva fenofibrátu suprabio liekovej
formy, pokračujúca titráciou na vy8siu silu LIPANTHYL SUPRA 215 mg podľa platných SPC
liekov), a tiež širšie schválené registrované indikácie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom, ktoré liek Fenofix 200, tvoriaci základ, úhrady nemá a preto objektívne nemôže nahradiť
pacientom s predmetnými indikáciami liečbu,
ako vyplýva z príslušných rozhodnutí o registrácii liekov, je absolútne zrejmé a
nespochybniteľné, že liek LIPANTHYL SUPRA 215 mg nie je zameniteľný za lieky počiatočných síl
ostatých fenofibrátov rôznych liekových foriem, zaradených v spoločnej úhradovej skupine 242, a
to z dôvodov rozdielnej sily liečiva a schválených registrovaných indikácií,
pacienti, pri zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym
rizikom ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované,
nemajú v súčasnosti v zozname kategorizovaných liehov k dispozícii žiaden iný účinný a
príslušnými registračnými autoritami schválený (povolený) liek na liečbu svojho ochorenia, ktorý
by bol plne hradený, ako je to uvedené v prílohe Vyhláške pri úhradovej skupine 242,
na základe čoho je možné dospieť k nespochybniteľnému záveru, že na účely liečby pacientov
s dotknutými indikáciami, referenčný liek pre stanovenú úhradu v dotknutej úhradovej skupine nie
je zameniteľný za ostatné lieky so širšou schválenou indikáciou alebo vyššou silou, a teda nie je
ani povolenou terapeutickou náhradou (alternatívou) za liek LIPANTHYL NT 145 mg,
LIPANTHYL SUPRA 160 mg a LIPANTHYL SUPRA 215 mg.

Uvedené závery Držiteľa registrácie plne korešpondujú stanovisku Ministerstva
prezentovanému v odpovedi Ministerstva zo dňa 04.04.2022 doručenej Držiteľovi registrácie na
základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(ktorú Držiteľ registrácie pripojil k pripomienkam v konaní) a ktorá je zároveň prílohou tohto
podania.
Vzhľadom na vyššie uvedené, v konaní Držiteľom registrácie podrobne objasnené a
preukázané skutočnosti, tento v konaní ID 24020 žiadal určiť výšku úhrady za štandardnú dávku
liečiva vo vzťahu k predmetným liekom Držiteľa registrácie (fenofibrátov LIPANTHYL NT 145 mg,
LIPANTHYL SUPRA 160 mg a 215 mg) v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 Vyhlášky, podľa ktorého
je možné pre úhradovú skupinu v odôvodnených prípadoch (akým prejednávaný prípad
nepochybne je určiť aj inú skupinovú úhradu než ako úhradu vypočítanú podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky,
maximálne však vo výške tretej najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej
na štandardnú dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine.
II.

NAMIETANÉ VADY ROZHODNUTIA MINISTERSTVA

Ministerstvo v rámci odôvodnenia vydaného prvostupňového Rozhodnutia pripomienku
Držiteľa registrácie neakceptovalo, na ktorom základe neurčilo výšku úhrady za štandardnú dávku
liečiva vo vzťahu k predmetným liekom Držiteľa registrácie (fenofibrátov. LIPANTHYL NT 145
mg, LIPANTYL SUPRA 160 mg a 215 mg), obmedzujúc sa na strohé (a nedostatočné zdôvodnené)
konštatovanie, že:
-

-

v rámci úhradovej skupiny U242 v posudzovanom období nedošlo k zmene referenčnej
ceny úhradovej skupiny,
s ohľadom na skutočnosť, že nedošlo k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny, nie
je podľa názoru Ministerstva zmena úhrady za štandardnú dávku liečiva opodstatnená,
a
v Oznámení o začatí konania vo veci revízie úhrad nebola zmena úhrady zdravotnej
poisťovne za štandardnú dávku liečiva (UZP2) navrhovaná.

Ministerstvo v Rozhodnutí, v časti týkajúcej sa neakceptovania pripomienky Držiteľa
registrácie (pripomienka č. 13), svoju argumentáciu opiera výlučne iba o ustanovenie podzákonnej
právnej normy, a to ustanovenia § 9 ods. 4 Vyhlášky, podľa ktorej: ,Ak sa zmenila referenčná cena
úhradovej skupiny, skupinová úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca
za referenčný liek úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo
verejnej lekárni zostal nezmenený", pritom v odôvodnení Rozhodnutia Ministerstvo účelovo
necituje uvedené ustanovenie podzákonnej normy v jej úplnom znení: ,uvedené sa nevzťahuje na
určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3, a to napriek skutočnosti, že práve na aplikáciu
ustanovenia § 5 ods. 3 Vyhlášky sa v danom prípade Držiteľ registrácie v podaných pripomienkach
odvolával.

Držiteľ registrácie dôrazne podotýkal, že vzhľadom na potrebu dodržania zákonom
stanoveného zohľadnenia odporúčaných terapeutických postupov, schválených súhrnov
charakteristických vlastností liekov, nemožnosti delenia dávok, či používania rôznych liekových
foriem pre rôzne skupiny pacientov je dôvodné požadovať nastavenie úhrady na tretiu najnižšiu
úhradu za ŠDL podľa platnej Vyhlášky pre úhradovú skupinu 242 tak, aby neboli pacienti liečení
odlišnými schválenými indikáciami lieku oproti ostatným v úhradovej skupine distriminovaní.
Držiteľ registrácie preto v konaní predchádzajúcom vydaniu Rozhodnutia relevantným
spôsobom dôvodil, že vzhľadom na preukázanú vzájomnú terapeutickú nezameniteľnosť liekov v
úhradovej skupine 242 dotknutých indikácií, úhradová skupina 242 predstavuje na účely Vyhlášky
tzv. odôvodnený prípad, pri ktorom skupinovú úhradu možno určiť jedine postupom podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 Vyhlášky.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 Vyhlášky: ,,Pre všetky referenčné skupiny, ktoré tvoria
úhradovú skupinu, sa úhrada poisťovne určuje v rovnakej výške (ďalej len ,,skupinová úhrada")."
V zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 Vyhlášky: ,,Pre úhradovú skupinu možno v odôvodnených
prípadoch určiť aj inú skupinovú úhradu než ako úhradu vypočítanú podľa odseku 2, maximálne
však vo výške tretej najnižšej maximálnej ceny liehu vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú
dávku liečiva spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine."
Držiteľ registrácie argumentáciu Ministerstva (uvedenú v bode (18)) striktne namieta ako
odporujúcu príslušnej zákonnej úprave v zmysle Zákona o rozsahu, najmä ustanoveniu § 20 ods.
3, podľa ktorého sa pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny prihliada najmä
na:
(a)
účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
(b)
účinnosť a bezpečnosť liečby,
odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efextívnosť a
(c)
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia, a
(d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
Ministerstvo vyššie uvedeným postupom aplikovalo výlučne ustanovenia Vyhlášky ako
podzákonnej normy (naviac nepostupovalo správne keď neaplikovalo ustanovenie § 5 ods. 3
Vyhlášky, ako Držiteľ registrácie relevantne dôvodil), nerešpektujúc príslušné zákonné
ustanovenia, teda právne normy vyššej právnej sily, ktoré v aplikačnej praxi majú pred
ustanoveniami Vyhlášky prednosť.
Naviac, Ministerstvo ako príslušný správny orgán v rámci odôvodnenia Rozhodnutia
žiadnym spôsobom nezdôvodnil a neobjasnil z akých zdrojov vychádzalo a ktoré skutočnosti boli

podkladom pre rozhodnutie, neuviedol, aké úvahy použil pri hodnotení dôkazov, nezdôvodnil, z
ktorých skutkových zistení pri svojom rozhodnutí vychádzal, akými úvahami sa pri hodnotení a pri
svojom rozhodnutí riadil, nevyhodnotil jednotlivé zistenia z hľadiska ich relevantnosti a v ich
vzájomnej súvislosti a neprihliadal, či dokonca ignoroval skutočnosti uvádzané v pripomienkach
Držiteľa registrácie, v dôsledku čoho konal v príkrom rozpore so zákonnými atribútmi stanovenými
Zákonom o rozsahu.
Strohá argumentácia Ministerstva v tom zmysle, že pripomienku Držiteľa registrácie v
konaní ID 24020 neakceptovalo, nakoľko v Oznámení o začatí konania vo veci revízie úhrad nebola
zmena ÚZP2 navrhovaná, v kontexte vyššie uvádzaných skutočností neobstojí a nemá oporu v
príslušnej právnej úprave tákajúcej sa cenovej regulácie liekov a teda nevytvára právne relevantný
základ pre transparentný, predvídateľný a zákonne konformný rozhodovací proces Ministerstva.
Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti a zásadnú absenciu relevantnej argumentácie a
odôvodnenia zo strany Ministerstva Držiteľ registrácie týmto striktne namieta Rozhodnutie
Ministerstva, ako aj postup ktorý mu predchádzal ako arbitrárny, nepreskúmateľný a zákonne
nekonformný, naviac zásadným spôsobom sa odchyľujúci od predchádzajúcich rozhodnutí
Ministerstva ako správneho orgánu v skutkovo podobných prípadov a teda odporujúci princípu
predvídateľnosti rozhodnutí správnych orgánov.
Držiteľ registrácie z uvedených dôvodov namieta Rozhodnutie ako striktne rozporné so
základnými zásadami revíznych kategorizačných konaní, precedenčnou zásadou, zásadou
materiálnej rovnosti účastníkov konania, či zásadou legitímnych očakávaní, vyplývajúcich z
nasledovnej právnej úpravy:
•

Podľa § 70 ods. 1 Zákona o rozsahu: ,,V konaniach sa chránia záujmy štátu a dbá sa na
zachovávanie práv a právom chránených záujmov účastníkov konania a iných osôb."

•

Podľa § 70 ods. 4 Zákona o rozsahu: ,,Ministerstvo dbá o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely".

•

Podľa § 79 ods. 1 Zákona o rozsahu: ,,Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy
a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, ako aj skutočnosti všeobecne znám alebo známe
ministerstvu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov na rozhodnutie
určuje ministerstvo."

•

Podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Zákona o rozsahu: ,,Ministerstvo hodnotí podklady na
rozhodnutie podľa svojej úvahy, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti."

•

Podľa ustanovenia § 79 ods. 3 Zákona o rozsahu: ,,Ministerstvo zisťuje presne a úplne
skutočný stav veci a na ten účel si obstaráva potrebné podklady na rozhodnutie, pritom nie je
viazané len podkladmi na rozhodnutie predloženými účastníkmi konania".

•

V zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Zákona o rozsahu: ,,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“.

•

Namietané Rozhodnutie je tiež v príkrom rozpore s ustanovením § 92 písm. b) Zákona o
rozsahu, v zmysle ktorého: ,Ministerstvo vydáva v rámci svojej kompetenčnej pôsobnosti iba
rozhodnutia, ktoré sú odôvodnené objektívnymi a overiteľnými kritériami".

Povinnosťou správneho orgánu je rozhodovať tak, aby rozhodnutie malo oporu v právnom
poriadku Slovenskej republiky (princíp legality), jeho základom bolo presné a úplné zistenie
skutočného stavu veci, a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie do takej
miery, aby boli spoľahlivým základom pre jeho rozhodnutie (zásada materiálnej pravdy).
Základom interpretácie čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je zabezpečenie materiálneho a
nie formálneho právneho štátu. Judikatúra Ústavného súdu kladie dôraz, že v súlade s čl. 1 ods. 1
Ústavy s uplatňovaním princípu právnej istoty v právnom štáte sa spája požiadavka všeobecnosti,
platnosti, trvácnosti, stability, racionálnosti a spravodlivého obsahu právnych noriem, medzi
ústavné princípy vlastné právnemu štátu patrí aj zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, ako
aj zásada primeranosti, resp. proporcionality (PL. ÚS 1/04).
Vychádzajúc z predložených argumentov považujeme za nesporné, že odôvodnenie
Rozhodnutia, v namietanej časti týkajúcej sa pripomienky č. 13 Držiteľa registrácie nespĺňa
obsahové náležitosti správneho rozhodnutia vyžadované platnými právnymi predpismi. V dôsledku
absencie akéhokoľvek skutkového alebo právneho objasnenia predmetného rozhodnutia je toto v
danom rozsahu nepreskúmateľné a arbitrárne. Arbitrárnosť rozhodnutia odporuje princípom
právneho štátu článok 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a zasahuje do základného práva
účastníka konania na spravodlivý proces, ktoré je garantované v čl. 47 a 48 Ústavy Slovenskej
republiky, ako aj čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práva slobôd, nepreskúmateľnosť rozhodnutia
pritom zákonný dôvod na zrušenie rozhodnutia.
Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, je
rozhodnutie nezákonné a ako také vykazuje vadu, ktorá je dôvodom na jeho zrušenie alebo zmenu.
Poukazujúc na vyššie uvedené skutočnosti máme za to, že Ministerstvom vyvodené závery
sú zjavne neodôvodnené a arbitrárne, nemajúce oporu v danom skutkovom stave ani právnej
argumentácii a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a ako také mali za
následok porušenie základného práva alebo slobody (I. ÚS 139/02, I.ÚS 115/02, I.ÚS 44/03, IV.

ÚS 292/04). Takéto odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach účastníkov konania, je nedostatočné, nezrozumiteľné a v podmienkach
právneho štátu neprípustné, o čom svedčí aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky:
•

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Sž 27/99: ,,Zákonné požiadavky na konanie o
právach a povinnostiach fyzických osôb nie sú naplnené tým, že správny orgán v rozhodnutí
doslovne paragrafovaným znením alebo svojvoľne uvedie ich znenie a ustálenými
formuláciami deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil.

•

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžo 46/2007: ,,Za rozhodnutie vydané v súlade so
zákonom nemožno považovať rozhodnutie, ktoré je zrozumiteľné iba pre správny orgán, ktorý
ho vydal, najmä ak ide o rozhodnutie, ktoré samo o sebe znamená prekážku výkonu vybraných
činnosti."

•

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. Zn. 8 Sžo 53/2011: ,,Nedostatočné odôvodnenie
rozhodnutia je v rozpore s princípom zákazu svojvôle vyplývajúceho z princípu právneho štátu
podľa č. 1 ods. 1 Ústavu SR a princípom objektivity, ktorý je imanentnou súčasťou každého
základného práva a slobody, o ktorých sa koná."

•

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 37/2014: ,,Nepreshúmatelné rozhodnutia
zakladajú protiústavný stav a tento postup je nezlučiteľný so zásadou spravodlivosti konania.
Tomuto procesnému právu účastníka zodpovedá podľa § 157 ods. 2 O.s.p. a podľa § 47 ods.
3 správneho poriadku povinnosť súdu a 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 a účastníkovi konania sa postupom súdu odníme možnosť konať' pred súdom a
súčasne postupujú aj v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl.6ods.1 Dohovoru."

•

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. Zn. 8 Sžo 12/2009: , Slovenská republika ako právny
štát a člen Európskej únie presadzuje súladnosť správania správneho orgánu so všetkými
právnymi predpismi v intenciách čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a aj s princípmi dobrej správy.
Uplatnenie princípov dobrej správy v právnej praxi znamená, že každé rozhodnutie musí byť
náležite odôvodnené, aby bolo transparentné a preskúmateľné. Nepreskúmateľnosť pre
nedostatok dôvodov spočíva v nedostatku dôvodov skutkových. Nepreskúmateľnosť je takou
vadou, ktorá bráni súdu vecnému preskúmaniu zákonnosti rozhodnutia. Za také vady sú podľa
judikatúry správnych súdov považované prípady, keď správny orgán oprie rozhodovacie
dôvody o skutočnosti v konaní nezisťované, prípadne zistené v rozpore so zákonom, alebo
prípady, ak nie je zrejmé, či boli dôkazy vykonané. Vadou, ktorá má za následok následnú
nepreskúmateľnosť rozhodnutia tiež je, ak v odôvodnení rozhodnutia nie je náležite vecne
opísaný skutok, ktorý bol dôvodom pre vydanie rozhodnutia s uvedením dôkazov a ich
hodnotením, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia."

S poukazom na absenciu základných obligatórnych náležitostí správneho rozhodnutia má
Držiteľ registrácie iba obmedzenú možnosť sa k Rozhodnutiu, ako aj postupu Ministerstva v
predmetnom konaní vyjadriť a plnohodnotne a kvalifikovaným spôsobom uplatňovať svoje
procesné práva, najmä právo na právnu istotu podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, inú
právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, či právo na spravodlivý proces v
zmysle čl. 47 až 48 Ústavy Slovenskej republiky a ich prostredníctvom efektívne brániť svoje práva
a právom chránené záujmy.
Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, je
rozhodnutie nezákonné a ako také vykazuje vadu, ktorá je dôvodom na jeho zrušenie alebo zmenu.
Teda v prípade, ak by na strane Ministerstva došlo k vydaniu rozhodnutia na podklade zákonne
nekonformného procesného postupu správneho orgánu, ktorý zásadným spôsobom odporuje
ustanoveniam Zákona o rozsahu, ako aj príslušným ústavne stanoveným povinnostiam, uvedené by
predstavovalo dôvod na zrušenie takéhoto rozhodnutia druhostupňovým správnym orgánom
respektíve správnym súdom.

III.

ODKLON OD DOTERAJŠEJ ROZHODOVACEJ PRAXE MINISTERSTVA

V tejto súvislosti upozorňujeme na neprípustný postup Ministerstva ako správneho orgánu,
v zmysle ktorého je namietaný postup pri neurčení výšky úhrady za štandardnú dávku liečiva vo
vzťahu k predmetným liekom Držiteľa registrácie v rozpore s rozhodnutiami Ministerstva vydanými
v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch, kedy pri rozhodovaní prihliadalo na účinnosť a
bezpečnosť liečby, či odporúčané terapeutické postupy, pritom vzalo do úvahy všetky skutočnosti
mu známe z úradnej činnosti, ako aj medicínske stanoviská odborníkov, a to v súlade s § 79 ods. 1
Zákona o rozsahu, podľa ktorého rozsah a spôsob zisťovania podkladov určuje Ministerstvo.
V kontexte uvedeného potrebu zohľadnenia možnosti priamej náhrady na základe
dávkovania v SPC, ako aj odlišných registrovaných indikácií pri zaradení lieku do úhradovej
skupiny, ale aj pri určení výšky úhrady za štandardnú dávku liečiva potvrdilo Ministerstvo vo svojej
nedávnej rozhodovacej praxi, najmä:
- rozhodnutie Ministerstva č. R627_ N1043_ N1044_ N1046 zo dňa 14.02.2022, ako aj
rozhodnutie Ministerstva č. R551_ N935_ N937_ N940_ N943_ N945 zo dňa 15.02.2021,
ktorými minister rozhodol o stanovení výšky ÚZP2 na úroveň tretieho najlacnejšieho lieku z
dôvodu rôznych terapeutických indikácií, na ktoré bolo možné prvý, druhý a tretí najlacnejší
liek indikovať, alebo
- rozhodnutie Ministerstva č. R603_ N1005_ N1006_ N1009_ N1012_ N1015_ N1016, ktorým
minister rozhodol o stanovení výšky ÚZP2 na úroveň druhého najlacnejšieho lieku z dôvodu
rôznych terapeutických indikácií, na ktoré bolo možné prvý, druhý a tretí najlacnejší liek
indikovať.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné dôrazne upozorniť tiež na stanovisko Ministerstva
prezentované v odpovedi Ministerstva zo dňa 04.04.2022, doručenej Držiteľovi registrácie na
základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(ktorá odpoveď je prílohou týchto námietok), v rámci ktorej Ministerstvo v skutkovo obdobnom
prípade, týkajúcom sa bioekvivalentného liehu HR liehu LIPANTHYL SUPRA 215 mg jednoznačne
potvrdilo, že pri posudzovaní úhradových skupín v danom obdobnom prípade vychádzalo z
odlišností v rámci dávkovania liehov a zohľadňovalo okrem iného nezameniteľnosť liekov v rámci
úhradovej skupiny, ako aj finančné dopady rozdelenia či zoskupenia úhradových skupín a
zachovanie dostupnosti liekov.
Z uvedeného je zrejmé, že pri vydaní Rozhodnutia v časti týkajúcej sa neakceptovania
pripomienok Držiteľa registrácie a neurčení výšky úhrady vo vzťahu k predmetným liekom
Držiteľa registrácie Ministerstvo postupovalo v striktnom rozpore s vyššie uvedenými
protichodnými postupmi správneho orgánu v skutkovo obdobných prípadoch.
V zmysle ustanovenia § 70 ods. 4 Zákona o rozsahu: ,,Ministerstvo musí dbať o to, aby v
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely."
Neodôvodnený odklon od doterajšej rozhodovacej praxe Ministerstva je z hľadiska
rozhodovacieho postupu správneho orgánu striktne neprípustným a svedčí o svojvôli takéhoto
postupu, bez akejkoľvek viazanosti základnými zásadami rozhodovacieho procesu stanovenými
platným právnym poriadkom, ktoré skutočnosti je potrebné v rámci rozhodovacieho procesu
správneho orgánu jednoznačne a logicky objasniť. Jedná sa tu o aplikáciu ústavného princípu
právnej istoty a predvídateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, materiálnej rovnosti účastníkov
a spravodlivosti konania, ako aj jedného zo základných princípov Európskeho práva, princípu
legitímnych očakávaní.
Držiteľ registrácie má preto za to, že v záujme dodržania zákonnej podmienky konzistencie
rozhodovania má Ministerstvo pri svojom rozhodovaní prihliadnuť na tieto základné právne a
ústavné princípy, ako aj na svoje rozhodnutia a stanoviská vydané v skutkovo zhodných alebo
obdobných prípadoch, čo v prejednávanom prípade zásadným spôsobom absentuje (a to vo vzťahu
k skôr vydaným rozhodnutiam Ministerstva v skutkovo obdobných prípadoch, ako aj vo vzťahu k
aktuálnemu stanovisku Ministerstva vydanému v skutkovo obdobnom prípade, týkajúcom sa
bioekvivalentného lieku, na ktoré sa odvoláme vyššie).
IV. ZÁVER
Na podklade vyššie uvádzaných skutkových a právnych okolností máme za to, že na strane
Ministerstva vznikla ex lege povinnosť v konaní ID 24020 o revízii úhrad vo vzťahu k predmetným
liekom Držiteľa registrácie (fenofibrátov LIPANTHYL NT 145 mg , LIPANTYL SUPRA 160 mga

215 mg) ako účastníka konania v zmysle ustanovenia § 71 ods. 3 Zákona o rozsahu, v súlade so
zákonnou úpravou stanovenou v § 20 ods. 3 Zákona o rozsahu určiť výšku úhrady za štandardnú
dávku liečiva reflektujúc predložené pripomienky Držiteľa registrácie, ako aj v nich prezentovanú
argumentáciu, poukazujúc na skutočnosť, že predmetné lieky Držiteľa registrácie boli zahrnuté v
okruhu dotknutých liekov v rámci konania ID 24020 o revízii úhrad podľa ATC a ŠUKL
špecifikácie.
Vzhľadom na uvedené skutkové a právne okolnosti máme za to, že Rozhodnutie Ministerstva
je v námietkami napádanej časti, týkajúcej sa nereflextovania predmetných liekov Držiteľa
registrácie v konaní o revízii úhrad, v celom rozsahu nepreskúmateľné a arbitrárne, nemajúc
oporu v existujúcom skutkovom stave a za absencie základných kvalitatívnych znakov odôvodnenia
rozhodnutia správneho orgánu, v príkrom rozpore so základnými princípmi správneho
rozhodovania, a tiež právami a právom chránenými záujmami Držiteľa registrácie ako účastníka
konania o revízii úhrad, najmä v rozpore s:
(i) ustanovením § 70 ods. 1 Zákona o rozsahu, podľa ktorého sa v konaniach dbá na zachovávanie
práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
(ii) ustanovením § 70 ods. 4 Záhona o rozsahu, podľa ktorého Ministerstvo dbá o to, aby v
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely,
(iii) ustanovením § 79 ods. 3 Zákona o rozsahu, v zmysle ktorého je povinnosťou správneho orgánu
zistiť v konaní presne a úplne skutočný stav veci,
(iv) ustanovením § 81 ods. 2 Zákona o rozsahu, podľa ktorého 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
(v) ustanovením § 92 písm. b) bod 1. Zákona o rozsahu, v zmysle ktorého každé rozhodnutie
správneho orgánu vo veci kategorizácie liekov musí byť odôvodnené objektívnymi a
overiteľnými kritériami,
(vi) základnými právami účastníka konania na právnu istotu podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právom na
spravodlivý proces v Zmysle čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
ako aj čl. 47 až 48 Ústavy Slovenskej republiky: a tiež
(vii) pravidlami hospodárskej súťaže zakazujúcich nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže
na relevantnom trhu (v neprospech Držiteľa registrácie), a to najmä ustanovením podľa § 39

zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého orgány štátnej správy pri výhone štátnej správy nesmú zjavnou podporou
zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Držiteľ registrácie navrhuje, aby Minister
zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán rozhodol:
(i) podľa ustanovenia § 82 ods. 13 Zákona o rozsahu a namietané rozhodnutie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.: S11534-2022-ORC-24020 zo dňa 14.04.2022 zmenil
tak, že určí maximálnu vyššiu úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva vo
vzťahu k liekom Držiteľa registrácie (fenofibrátov LIPANTHYL NT 145 mg , LIPANTYL
SUPRA 160 mg a 215 mg) vo výše 0,212 EUR, zodpovedajúc tretej najnižšej prepočítanej cene
za ŠDL, alebo ak to uzná za vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti:
(ii) podľa ustanovenia § 82 ods. 14 Zákona o rozsahu a namietané rozhodnutie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.: S11534-2022-ORC-24020 zo dňa 14.04.2022 vo vzťahu
k predmetným liekom Držiteľa registrácie (fenofibrátov LIPA NT HYL NT 145 mg , LIPANTYL
SUPRA 160 mg a 215 mg) zrušil a vec vrátil Ministerstvu na nové prejednanie a
rozhodnutie.]“.
Z uvedených dôvodov držiteľ registrácie požiadal ministra, aby prehodnotil výšku ÚZP2
pre referenčné skupiny zaradené v úhradovej skupine na úroveň tretieho najlacnejšieho lieku
spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine.
II.
Právny základ
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o zmene
charakteristík referenčných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky prehodnotenie úhrad poisťovne a skupinových úhrad (ďalej len
„prehodnotenie úhrad“) sa vykonáva tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k prvému dňu
kalendárneho štvrťroka.
Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová
úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek úhradovej
skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal
nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.

Podľa § 5 ods. 2 písm. a) vyhlášky skupinová úhrada sa určuje vo výške násobku
referenčnej ceny úhradovej skupiny a koeficientu uvedného v prílohe.
Podľa § 2 písm. c) vyhlášky na účely tejto vyhlášky sa rozumie referenčným liekom
úhradovej skupiny liek, ktorý má v úhradovej skupine najnižšiu maximálnu cenu lieku vo verejnej
lekárni prepočítanú na štandardnú dávku liečiva (ďalej len „referenčná cena úhradovej skupiny“).
Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky pre úhradovú skupinu možno v odôvodnených prípadoch určiť
aj inú skupinovú úhradu než ako úhradu vypočítanú podľa odseku 2, maximálne však vo výške
tretej najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na štandardnú dávku liečiva
spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine.
Releventná procesnoprávna úprava
Podľa § 82 ods. 1 zákona proti rozhodnutiu ministerstva vo veci samej môže učastník
konania podať na ministerstvo námietky do siedmych dní od doručenia rozhodnutia, ak v tomto
zákone nie je ustanovené inak.
Podľa § 82 ods. 11 zákona o námietkach 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 námietky 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, 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 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 Mylan IRE HealthCare Limited so sídlom Unit 35/36, Garage Parade, Baldoyle
Industrial Estate, Dublin 13, Írsko (ďalej len „držiteľ registrácie“) zo dňa 22.4.2022 (ďalej len
„námietka“) proti prvostupňovému rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len
„ministerstvo“) č. S11534-2022-OKC-24020 zo dňa 14.4.2022 (ďalej len „prvostupňové
rozhodnutie“), ktorým ministerstvo nerozhodlo o prehodnotení maximálnej výšky úhrady
zdravotnej poisťovne pre referenčnú skupinu C10AB05 Fenofibrát p.o. 200 mg, referenčnú skupinu
C10AB05 Fenofibrát p.o. nanočastice 145 mg, referenčnú skupinu C10AB05 Fenofibrát p.o. supra
bio 160 mg a referenčnú skupinu C10AB05 Fenofibrát p.o. supra bio 215 mg (ďalej len
„referenčné skupiny“), ktoré patria do úhradovej skupiny č. 242 (ďalej len „úhradová skupina“),
posúdila a odporúča ministrovi zdravotníctva, aby námietku podľa § 9 ods. 4 a 5 vyhlášky č.
435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej
poisťovne za štandardnú dávku liečiva (ďalej len „vyhláška“) na základe § 82 ods. 13 zákona č.
363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
[...]
Kategorizačná rada preskúmala prvostupňové rozhodnutie, jemu predchádzajúce konanie
a námietky držiteľa registrácie a zistila, že námietky držiteľa registrácie sú neopodstatnené,
pretože podľa § 9 ods. 4 vyhlášky je predmetom prehodnotenia skupinovej úhrady (prehodnotenia
výšky ÚZP2 stanovených pre referenčné skupiny zoskupené do úhradovej skupiny) skupinová
úhrada, ktorej referenčná cena (maximálna cena lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na
štandardnú dávku liečiva, ktorý je najlacnejší spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine) sa
zmenila. Keďže v predmetom prípade sa referenčná cena úhradovej skupiny nezmenila,
kategorizačná rada zastáva názor, že skupinová úhrada sa v tomto konaní o prehodnotení úhrad
neprehodnocuje (nemení).
Kategorizačná rada zastáva názor, že v zmysle § 9 ods. 4 vyhlášky sa prehodnotenie
skupinových úhrad (ÚZP2 stanovenej pre referenčné skupiny zoskupené v úhradovej skupine),
ktoré je predmetom tunajšieho konania o zmene charakteristík (ÚZP2) referenčnej skupiny,
uskutočňuje výlučne vo vzťahu k ÚZP2 stanovenej pre referenčné skupiny zoskupené do úhradovej
skupiny, ktorých referenčná cena (maximálna cena lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na
štandardnú dávku liečiva, ktorý je najlacnejší spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine) sa
zmenila.
Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová
úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek úhradovej
skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal
nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.

Vychádzajúc z dikcie vyššie citovaného ustanovenia „ak sa zmenila referenčná cena
úhradovej skupiny, skupinová úhrada sa určí“ má kategorizačná rada za to, že predmetná právna
úprava stanovuje ako má správny orgán konať (prehodnotiť skupinovú úhradu a akým spôsobom
tak urobí), ak nastane určitá skutočnosť (zmení sa referenčná cena úhradovej skupiny), teda
stanovuje príčinu a následok. Inými slovami, na to, aby mohlo dôjsť k následku (prehodnoteniu
skupinovej úhrady) musí najskôr nastať právnou úpravou predpokladaná skutočnosť, „spúšťač“
tohto následku, ktorým je zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny.
Ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky teda stanovuje, že ak sa zmenila referenčná cena úhradovej
skupiny ministerstvo je povinné prehodnotiť skupinovú úhradu, a to jedným z dvoch spôsobov,
ktoré predmetné ustanovenie zakotvuje, ktorými sú:
<0000> prehodnotenie skupinovej úhrady tak, že podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za
referenčný liek úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo
verejnej lekárni zostane nezmenený, alebo
prehodnotenie skupinovej úhrady spôsobom podľa § 5 ods. 3 vyhlášky, teda skupinová úhrada
sa určí bez zachovania rovnakého podielu výšky doplatku a ceny referenčného lieku úhradovej
skupiny na úrovni maximálnej ceny lieku vo verejnej lekární, ktorý je druhým alebo tretím
najlacnejším liekom spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine.
So zreteľom na vyššie uvedené má kategorizačná rada za to, že predtým ako sa pristúpi
k prehodnoteniu skupinovej úhrady (či už prvým spôsobom alebo druhým spôsobom, o ktorého
aplikáciu žiada držiteľ registrácie) rozhodovací správny orgán musí posúdiť, či existuje
skutočnosť, zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady, na základe ktorej rozhodovací orgán
k prehodnoteniu pristúpi.
Kategorizačná rada preskúmaním skutkových okolností zistila, že referenčná cena
skupinovej úhrady sa nezmenila, a preto nie je prítomný dôvod na prehodnotenie skupinovej
úhrady v rámci pravidelného štvrťročného prehodnotenia (revízie) úhrad vykonávaného
ministerstvom podľa § 9 vyhlášky.
Za účelom zistenia zmeny referenčnej ceny lieku je nevyhnutné identifikovať, ktoré výšky
referenčnej ceny skupinovej úhrady sa porovnávajú. V zmysle § 9 ods. 5 vyhlášky je podľa názoru
kategorizačnej rady pre posúdenie zmeny referenčnej ceny úhradovej skupiny relevantné porovnať
výšku referenčnej ceny úhradovej skupiny platnú v čase rozhodovania a výšku referenčnej ceny
úhradovej skupiny platnú k prvému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky pri prehodnotení úhrad podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada na
podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni
určených k prvému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.

Vychádzajúc z dikcie vyššie citovaného ustanovenia „určených k prvému dňu
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka“ kategorizačná rada zastáva názor, že pre posúdenie
prehodnotenia skupinových úhrad podľa § 9 ods. 4 vyhlášky sú relevantné skutkové okolnosti
platné k prvému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada pre posúdenie zmeny referenčnej ceny úhradovej
skupiny preskúmala výšku referenčnej ceny úhradovej skupiny platnú v čase rozhodovania (platnú
od 1. mája 2022) a výšku referenčnej ceny úhradovej skupiny platnú k prvému dňu
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktorým je 1. január 2022.
Kategorizačná rada preskúmaním zistila, že výška referenčnej ceny úhradovej skupiny
platná v čase rozhodovania (0,198 eur) je rovnaká ako výška referenčnej ceny úhradovej skupiny
platná k 1. januáru 2022 (0,198 eur). Kategorizačná rada za účelom preukázania týchto zistení
predkladá nasledovné snímky obrazovky zoznamu kategorizovaných liekov platného k 1. januáru
2022 a zoznamu kategorizovaných liekov platného k 1. júnu 2022, v ktorom je uvedená výška
referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (máji 2022).

Keďže k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny nedošlo, kategorizačná rada má za to,
že neexistuje dôvod na to, aby ministerstvo pristúpilo k prehodnoteniu úhrady podľa § 9 vyhlášky,
a preto považuje námietky držiteľa registrácie za neopodstatnené.

Za účelom komplexného posúdenia veci kategorizačná rada považuje taktiež za nevyhnutné
uviesť, že v tunajšom prípade sa nie je možno stotožniť ani s tvrdeniami držiteľa registrácie, (i) že
ministerstvo účelovo vyložilo ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky, a (ii) neprehodnotenie skupinovej
úhrady je v rozpore s predchádzajúcou rozhodovacou praxou.
(i) Držiteľ registrácie vo svojich námietkach dôvodí, že argumenty ministerstva pre
neprehodnotenie skupinovej úhrady neobstoja, nakoľko ich ministerstvo opiera výlučne
o ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky, pričom účelovo necituje plné znenie tohto ustanovenia.
Držiteľ registrácie zastáva názor, že v predmetnom prípade je esenciálny záver
ustanovenia, ktorý ministerstvo necituje, a to že „uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej
úhrady podľa § 5 ods. 3“.
Podľa názoru kategorizačnej rady tomuto tvrdeniu držiteľa registrácie nie je možné
prisvedčiť.
Ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky znie: „Ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny,
skupinová úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek
úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni
zostal nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.“
Ako už v prvej časti tohto posúdenia námietok držiteľa registrácie bolo predostreté,
ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky zakotvuje ako má ministerstvo konať, ak nastane právnou úpravou
predpokladaná skutočnosť, zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny.
Toto ustanovenie stanovuje, že ak nastane zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny,
ministerstvo prehodnotí skupinovú úhradu, a to jedným z dvoch spôsobov. Buď tak aby sa podiel
ceny a doplatku za liek nezmenil alebo postupom podľa § 5 ods. 3 vyhlášky (bez dodržania podielu
ceny a doplatku za liek tak, že úhrada bude stanovená na úrovni ceny prepočítanej na štandardnú
dávku liečiva druhého alebo tretieho najlacnejšieho lieku spomedzi liekov zaradených v úhradovej
skupine).
Dikciou ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky „uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej
úhrady podľa § 5 ods. 3“ je teda stanovený následok, konkrétne spôsob akým sa skupinová úhrada
prehodnotí, ak nastane dôvod na jej prehodnotenie (zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny).
V tunajšom prípade však nenastal dôvod na prehodnotenie skupinovej úhrady, a teda na
aplikáciu spôsobu prehodnotenia úhrady podľa § 5 ods. 3 zákona.

Z vyššie uvedených dôvodov má kategorizačná rada za to, že citovanie ustanovenia § 9 ods.
4 vyhlášky nebolo ministerstvom v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia účelové, a preto
považuje tvrdenie držiteľa registrácie v tejto časti za neopodstatnené.
(ii) Držiteľ registrácie vo svojich námietkach ďalej deklaruje rozpor rozhodnutia
ministerstva s jeho predchádzajúcou rozhodovacou praxou. Podľa držiteľa registrácie
neprehodnotenie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3 vyhlášky je v rozpore so závermi prijatými
ministrom v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch v rozhodnutí ministra č.
K627_N1043_N1044_N1046
zo
dňa
14.2.2022,
rozhodnutí
ministra
č.
K551_N935_N937_N940_N943_N945 zo dňa 15.2.2021 a rozhodnutí ministra č.
K603_N1055_N1006_N1009_N1012_N1015_N1016
zo
dňa
15.8.2021
(ďalej
len
„predchádzajúce rozhodnutia ministra“).
Kategorizačná rada preskúmala skutočný stav veci a zistila, že tvrdenie držiteľa registrácie
ani v tejto časti neobstojí, pretože minister predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra rozhodol
o prehodnotení úhrady podľa § 5 ods. 3 vyhlášky vo vzťahu k úhradovým skupinám, pri ktorých
nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady. Táto zmena však nenastala v tunajšom prípade,
a preto podľa názoru kategorizačnej rady nemožno konštatovať skutkovú zhodnosť respektíve
podobnosť týchto prípadov.
Za účelom preukázania existencie zmeny referenčnej ceny úhradových skupín
v predchádzajúcich konaniach, na ktoré držiteľ registrácie poukazuje, kategorizačná rada uvádza
snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. októbru 2021
a kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. marcu 2022, v ktorom je uvedená výška
referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (februári 2022).
Uvedené snímky preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 106a, ktorej skupinovú
úhradu minister prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. K627_N1043_N1044_N1046 zo dňa
14.2.2022 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 0,683 eur na 0,614 eur).

snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. októbru 2020
a kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. marcu 2021, v ktorom je uvedená výška
referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (februári 2021).
Uvedené snímky preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 748, ktorej skupinovú
úhradu minister prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. K551_N935_N937_N940_N943_N945 zo
dňa 15.2.2021 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 5,788 eur na 4,656 eur).

snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. aprílu 2021 a kategorizačného
zoznamu liekov platného k 1. septembru 2021, v ktorom je uvedená výška referenčnej ceny
úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (auguste 2021). Uvedené snímky
preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 424g, ktorej skupinovú úhradu minister
prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. č. K603_N1055_N1006_N1009_N1012_N1015_N1016 zo
dňa 15.8.2021 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 17,389 eur na 4,656 eur).

S ohľadom na skutočnosť, že v držiteľom registrácie namietanej odlišnej rozhodovacej
praxi, minister rozhodol o prehodnotení skupinovej úhrady na základe zmeny referenčnej ceny
úhradovej skupiny a v tunajšom prípade k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny nedošlo,
kategorizačná rada zastáva názor, že nejde o skutkovo zhodné alebo obdobné prípady, v ktorých
je ministerstvo podľa § 70 ods. 4 zákona povinné rozhodovať bez neodôvodnených rozdielov.
Okrem toho, podľa názoru kategorizačnej rady by bolo v rozpore s predchádzajúcou
rozhodovacou praxe práve uplatnenie postupu, ktorý požaduje držiteľ registrácie, a to
prehodnotenie skupinovej úhrady v prípade, v ktorom nedošlo k zmene referenčnej ceny úhradovej
skupiny.
Ministerstvo totiž v rámci svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti odmietlo
prehodnotiť úhrady v prípadoch, v ktorých nedošlo k zmene referenčnej ceny, a to napríklad v:
rozhodnutí ministerstva č. 15691-2020-OKaC-20175 zo dňa 15.10.2020 vo vzťahu k úhradovej
skupine č. 817, úhradovej skupine č. 116, úhradovej skupine č. 503 a úhradovej skupine č. 461,
či
rozhodnutí ministerstva č. S08233-2021-OKaC-20879 zo dňa 14.1.2021 vo vzťahu k úhradovej
skupine č. 34 a úhradovej skupine č. 116.
Z vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada zastáva názor, že námietka držiteľa
registrácie je aj v tejto časti neopodstatnená.
So zreteľom na vyššie predostreté dôvody kategorizačná rada má za to, že námietky držiteľa
registrácie nie sú odôvodnené, a preto odporúča ministrovi rozhodnúť tak ako je uvedené v úvode
tohto odborného odporúčania.“
IV.
Posúdenie námietky 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.
Minister tak ako kategorizačná rada zastáva názor, že skupinovú úhradu v tunajšom prípade
nemožno prehodnotiť, pretože sa nezmenila referenčná cena úhradovej skupiny. Na to, aby
príslušný rozhodovací orgán mohol pristúpiť k prehodnoteniu skupinovej úhrady, musí podľa
názoru ministra v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky dôjsť k zmene referenčnej ceny
úhradovej skupiny.
Ako kategorizačná rada uvádza: „v zmysle § 9 ods. 4 vyhlášky sa prehodnotenie
skupinových úhrad (ÚZP2 stanovenej pre referenčné skupiny zoskupené v úhradovej skupine),
ktoré je predmetom tunajšieho konania o zmene charakteristík (ÚZP2) referenčnej skupiny,
uskutočňuje výlučne vo vzťahu k ÚZP2 stanovenej pre referenčné skupiny zoskupené do úhradovej
skupiny, ktorých referenčná cena (maximálna cena lieku vo verejnej lekárni prepočítaná na
štandardnú dávku liečiva, ktorý je najlacnejší spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine) sa
zmenila.
Podľa § 9 ods. 4 vyhlášky ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová
úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek úhradovej
skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal
nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.
Vychádzajúc z dikcie vyššie citovaného ustanovenia „ak sa zmenila referenčná cena
úhradovej skupiny, skupinová úhrada sa určí“ má kategorizačná rada za to, že predmetná právna
úprava stanovuje ako má správny orgán konať (prehodnotiť skupinovú úhradu a akým spôsobom
tak urobí), ak nastane určitá skutočnosť (zmení sa referenčná cena úhradovej skupiny), teda
stanovuje príčinu a následok. Inými slovami, na to, aby mohlo dôjsť k následku (prehodnoteniu
skupinovej úhrady) musí najskôr nastať právnou úpravou predpokladaná skutočnosť, „spúšťač“
tohto následku, ktorým je zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny.
Ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky teda stanovuje, že ak sa zmenila referenčná cena úhradovej
skupiny ministerstvo je povinné prehodnotiť skupinovú úhradu, a to jedným z dvoch spôsobov,
ktoré predmetné ustanovenie zakotvuje, ktorými sú:
prehodnotenie skupinovej úhrady tak, že podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za
referenčný liek úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo
verejnej lekárni zostane nezmenený, alebo
prehodnotenie skupinovej úhrady spôsobom podľa § 5 ods. 3 vyhlášky, teda skupinová úhrada
sa určí bez zachovania rovnakého podielu výšky doplatku a ceny referenčného lieku úhradovej

skupiny na úrovni maximálnej ceny lieku vo verejnej lekární, ktorý je druhým alebo tretím
najlacnejším liekom spomedzi liekov zaradených v úhradovej skupine.
So zreteľom na vyššie uvedené má kategorizačná rada za to, že predtým ako sa pristúpi
k prehodnoteniu skupinovej úhrady (či už prvým spôsobom alebo druhým spôsobom, o ktorého
aplikáciu žiada držiteľ registrácie) rozhodovací správny orgán musí posúdiť, či existuje
skutočnosť, zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady, na základe ktorej rozhodovací orgán
k prehodnoteniu pristúpi.“
Z dôvodov predostretých kategorizačnou radou, minister zastáva názor, že pre pristúpenie
k prehodnoteniu skupinovej úhrady, musí nastať zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny. Tak
ako kategorizačná rada vo svojom odbornom odporúčaní správne preukazuje, zmena referenčnej
ceny úhradovej skupiny však v tomto prípade nenastala.
Minister sa v plnom rozsahu stotožňuje s preskúmaním zmeny referenčnej ceny úhradovej
skupiny vykonaného kategorizačnou radou. Kategorizačná rada v zmysle § 9 ods. 5 vyhlášky
zmenu posúdila porovnaním referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej k 1. januáru 2022
a referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase vydávania tohto rozhodnutia.
Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky pri prehodnotení úhrad podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada na podiel
maximálnej výšky doplatku poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni určených
k prvému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
Vychádzajúc z dikcie vyššie citovaného ustanovenia „určených k prvému dňu
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka“ má minister rovnaký názor ako kategorizačná rada, že
pre posúdenie prehodnotenia skupinových úhrad podľa § 9 ods. 4 vyhlášky sú relevantné skutkové
okolnosti platné k prvému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
Z uvedeného dôvodu má minister taktiež za to, že pre posúdenie zmeny referenčnej ceny
úhradovej skupiny sa porovná výška referenčnej ceny úhradovej skupiny platná v čase
rozhodovania (od 1. mája 2022) a výška referenčnej ceny úhradovej skupiny platná k prvému dňu
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktorým je 1. január 2022.
Na základe snímok obrazovky zoznamov kategorizovaných liekov predostretých
kategorizačnou radou za účelom posúdenia zmeny referenčnej ceny úhradovej skupiny sa minister
stotožnil so záverom kategorizačnej rady, že k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny nedošlo.
Za týmto účelom minister predkladá relevnanté snímky zoznamov kategorizovaných liekov taktiež.

Keďže k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny nedošlo, minister má za to, že
neexistuje dôvod na to, aby sa pristúpilo k prehodnoteniu úhrady podľa § 9 vyhlášky, a preto
považuje rovnako ako kategorizačná rada námietky držiteľa registrácie za neopodstatnené.
Minister sa taktiež stotožňuje v plnom rozsahu so závermi, ktoré kategorizačná rada prijala
vo vzťahu k tvrdeniam držiteľa registrácie, že (i) ministerstvo účelovo vyložilo ustanovenie § 9
ods. 4 vyhlášky, a (ii) neprehodnotenie skupinovej úhrady je v rozpore s predchádzajúcou
rozhodovacou praxou. Minister súhlasí s dôvodením kategorizačnej rady, ktorá v tejto súvislosti
uviedla nasledovné.
„(i) Držiteľ registrácie vo svojich námietkach dôvodí, že argumenty ministerstva pre
neprehodnotenie skupinovej úhrady neobstoja, nakoľko ich ministerstvo opiera výlučne
o ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky, pričom účelovo necituje plné znenie tohto ustanovenia.
Držiteľ registrácie zastáva názor, že v predmetnom prípade je esenciálny záver
ustanovenia, ktorý ministerstvo necituje, a to že „uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej
úhrady podľa § 5 ods. 3“.
Podľa názoru kategorizačnej rady tomuto tvrdeniu držiteľa registrácie nie je možné
prisvedčiť.

Ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky znie: „Ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny,
skupinová úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčný liek
úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčného lieku úhradovej skupiny vo verejnej lekárni
zostal nezmenený; uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3.“
Ako už v prvej časti tohto posúdenia námietok držiteľa registrácie bolo predostreté,
ustanovenie § 9 ods. 4 vyhlášky zakotvuje ako má ministerstvo konať, ak nastane právnou úpravou
predpokladaná skutočnosť, zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny.
Toto ustanovenie stanovuje, že ak nastane zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny,
ministerstvo prehodnotí skupinovú úhradu, a to jedným z dvoch spôsobov. Buď tak aby sa podiel
ceny a doplatku za liek nezmenil alebo postupom podľa § 5 ods. 3 vyhlášky (bez dodržania podielu
ceny a doplatku za liek tak, že úhrada bude stanovená na úrovni ceny prepočítanej na štandardnú
dávku liečiva druhého alebo tretieho najlacnejšieho lieku spomedzi liekov zaradených v úhradovej
skupine).
Dikciou ustanovenia § 9 ods. 4 vyhlášky „uvedené sa nevzťahuje na určovanie skupinovej
úhrady podľa § 5 ods. 3“ je teda stanovený následok, konkrétne spôsob akým sa skupinová úhrada
prehodnotí, ak nastane dôvod na jej prehodnotenie (zmena referenčnej ceny úhradovej skupiny).
V tunajšom prípade však nenastal dôvod na prehodnotenie skupinovej úhrady, a teda na
aplikáciu spôsobu prehodnotenia úhrady podľa § 5 ods. 3 zákona.
Z vyššie uvedených dôvodov má kategorizačná rada za to, že citovanie ustanovenia § 9 ods.
4 vyhlášky nebolo ministerstvom v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia účelové, a preto
považuje tvrdenie držiteľa registrácie v tejto časti za neopodstatnené.
(ii) Držiteľ registrácie vo svojich námietkach ďalej deklaruje rozpor rozhodnutia
ministerstva s jeho predchádzajúcou rozhodovacou praxou. Podľa držiteľa registrácie
neprehodnotenie skupinovej úhrady podľa § 5 ods. 3 vyhlášky je v rozpore so závermi prijatými
ministrom v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch v rozhodnutí ministra č.
K627_N1043_N1044_N1046
zo
dňa
14.2.2022,
rozhodnutí
ministra
č.
K551_N935_N937_N940_N943_N945 zo dňa 15.2.2021 a rozhodnutí ministra č.
K603_N1055_N1006_N1009_N1012_N1015_N1016
zo
dňa
15.8.2021
(ďalej
len
„predchádzajúce rozhodnutia ministra“).
Kategorizačná rada preskúmala skutočný stav veci a zistila, že tvrdenie držiteľa registrácie
ani v tejto časti neobstojí, pretože minister predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra rozhodol
o prehodnotení úhrady podľa § 5 ods. 3 vyhlášky vo vzťahu k úhradovým skupinám, pri ktorých
nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady. Táto zmena však nenastala v tunajšom prípade,

a preto podľa názoru kategorizačnej rady nemožno konštatovať skutkovú zhodnosť respektíve
podobnosť týchto prípadov.
Za účelom preukázania existencie zmeny referenčnej ceny úhradových skupín
v predchádzajúcich konaniach, na ktoré držiteľ registrácie poukazuje, kategorizačná rada uvádza
snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. októbru 2021
a kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. marcu 2022, v ktorom je uvedená výška
referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (februári 2022).
Uvedené snímky preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 106a, ktorej skupinovú
úhradu minister prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. K627_N1043_N1044_N1046 zo dňa
14.2.2022 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 0,683 eur na 0,614 eur).

snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. októbru 2020
a kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. marcu 2021, v ktorom je uvedená výška
referenčnej ceny úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (februári 2021).
Uvedené snímky preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 748, ktorej skupinovú
úhradu minister prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. K551_N935_N937_N940_N943_N945 zo
dňa 15.2.2021 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 5,788 eur na 4,656 eur).

snímky obrazovky kategorizačného zoznamu liekov platného k 1. aprílu 2021 a kategorizačného
zoznamu liekov platného k 1. septembru 2021, v ktorom je uvedená výška referenčnej ceny
úhradovej skupiny platnej v čase rozhodovania ministra (auguste 2021). Uvedené snímky
preukazujú, že referenčná cena úhradovej skupiny č. 424g, ktorej skupinovú úhradu minister
prehodnotil vo svojom rozhodnutí č. č. K603_N1055_N1006_N1009_N1012_N1015_N1016 zo
dňa 15.8.2021 nastala zmena referenčnej ceny skupinovej úhrady (z 17,389 eur na 4,656 eur).

S ohľadom na skutočnosť, že v držiteľom registrácie namietanej odlišnej rozhodovacej
praxi, minister rozhodol o prehodnotení skupinovej úhrady na základe zmeny referenčnej ceny
úhradovej skupiny a v tunajšom prípade k zmene referenčnej ceny úhradovej skupiny nedošlo,
kategorizačná rada zastáva názor, že nejde o skutkovo zhodné alebo obdobné prípady, v ktorých
je ministerstvo podľa § 70 ods. 4 zákona povinné rozhodovať bez neodôvodnených rozdielov.
Okrem toho, podľa názoru kategorizačnej rady by bolo v rozpore s predchádzajúcou
rozhodovacou praxe práve uplatnenie postupu, ktorý požaduje držiteľ registrácie, a to
prehodnotenie skupinovej úhrady v prípade, v ktorom nedošlo k zmene referenčnej ceny úhradovej
skupiny.

Ministerstvo totiž v rámci svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti odmietlo
prehodnotiť úhrady v prípadoch, v ktorých nedošlo k zmene referenčnej ceny, a to napríklad v:
rozhodnutí ministerstva č. 15691-2020-OKaC-20175 zo dňa 15.10.2020 vo vzťahu k úhradovej
skupine č. 817, úhradovej skupine č. 116, úhradovej skupine č. 503 a úhradovej skupine č. 461,
či
rozhodnutí ministerstva č. S08233-2021-OKaC-20879 zo dňa 14.1.2021 vo vzťahu k úhradovej
skupine č. 34 a úhradovej skupine č. 116.
Z vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada zastáva názor, že námietka držiteľa
registrácie je aj v tejto časti neopodstatnená.
So zreteľom na vyššie predostreté dôvody kategorizačná rada má za to, že námietky držiteľa
registrácie nie sú odôvodnené, a preto odporúča ministrovi rozhodnúť tak ako je uvedené v úvode
tohto odborného odporúčania.“
Na základe vyššie uvedeného má minister za to, že námietky držiteľa registrácie sú
neopodstatnené, 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.

