MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 15.7.2022
Číslo: K639_N1060_N1061_N1064

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 § 18 v spojení § 94 zákona v konaní o
námietkach spoločnosti Novo Nordisk A/S, so sídlom Novo Allé DK-2880, Bagsvaerd, Dánsko
zastúpenej splnomocneným zástupcom spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia s.r.o. so sídlom
ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika doručených ministerstvu dňa
22.6.2022 (ďalej len „námietka č. 1“)
námietkach spoločnosti Merck Sharp & Dohme B. V., so sídlom Waarderweg 39, 2031 BN
Haarlem (P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem), Holandsko zastúpenej splnomocneným zástupcom
spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o. so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava –
mestská časť Ružinov, Slovenská republika doručených ministerstvu dňa 23.6.2022 (ďalej len
„námietka č. 2“);
námietkach spoločnosti Octapharma AB, so sídlom Lars Forssells gata 23, SE-112 75 Stockholm,
Švédsko zastúpenej splnomocneným zástupcom OCTAPHARMA AG, o.z.z.o. so sídlom Zochova
6/8, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika doručených ministerstvu dňa 23.6.2022 (ďalej len
„námietka č. 3“);
proti rozhodnutiu ministerstva č. S18677-2022-OKCHL-25613 zo dňa 15.6.2022 (ďalej len
„prvostupňové rozhodnutie“) s týmito účastnikmi konania
1.
2.

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;

3.
4.
5.
6.

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika;
Novo Nordisk A/S, Novo Allé DK-2880, Bagsvaerd, Dánsko,
Merck Sharp & Dohme B. V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem (P.O. Box 581, 2003 PC
Haarlem), Holandsko,
Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-112 75 Stockholm, Švédsko.
takto
I.

Námietku č. 1 proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 2 písm. e) bod 3. v spojení s § 94 ods. 8
písm. c) zákona na základe § 82 ods. 13 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie v bodoch
6. a 8. výroku rozhodnutia potvrdzujem.
II.
Námietke č. 2 proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 2 písm. e) bod 2 zákona v spojení s § 94
ods. 8 písm. e) zákona na základe § 82 ods. 13 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie
v bodoch 36. a 37. výroku rozhodnutia potvrdzujem.
III.
Námietke č. 3 proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 2 písm. e) bod 2. v spojení s § 94 ods. 6
zákona na základe § 82 ods. 13 zákona zamietam a prvostupňové rozhodnutie v bodoch 20., 21.,
45. a 46. výroku rozhodnutia potvrdzujem.

Odôvodnenie
Odôvodnenie k námietke č. 1
I.
Skutkové okolnosti k námietke č. 1
Dňa 15.3.2022 ministerstvo oznámilo začatie konania vo veci porovnávania úradne
určených cien liekov podľa § 94 zákona vedeného pod ID konania: 23895 (ďalej len
„referencovanie“).
Podľa § 94 ods. 4 písm. a) zákona je držiteľ registrácie lieku v konaní o referencovaní
povinný predložiť ministerstvu údaje o úradne určených cenách lieku v iných členských štátoch

alebo vyhlásenie o tom, že také údaje neexistujú alebo nie sú verejne dostupné, a to do lehoty
stanovenej v oznámení o začatí konania o referencovaní.
Podľa § 94 ods. 4 písm. b) zákona a oznámenia o začatí konania o referencovaní sa úradne
určené ceny lieku v iných členských štátoch porovnávali, teda výška európskej referenčnej ceny
lieku sa určovala, k 1.3.2022.
Podľa § 94 ods. 6 zákona ak držiteľ registrácie pri referencovaní zistí, že úradne určená
cena lieku, presahuje európsku referenčnú cenu lieku, je povinný najneskôr do piatich dní od
predloženia údajov podľa § 94 ods. 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je
zníženie úradne určenej ceny lieku na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku.
Držiteľ registrácie dňa 12.04.2022 podal na ministerstvo v súlade s § 94 ods. 6 zákona
žiadosť o zníženie úradne určenej ceny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov
(ďalej len „žiadosť“).
Dňa 12.4.2022 držiteľ registrácie, podal žiadosť o zníženie úradne určenej ceny:
<0000> lieku 40817 Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U
(náplň skl. Penfill) (ďalej len „liek 1“) na výšku 96,13 eur,
Európska referenčná cena lieku 41377 NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v
náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň) (ďalej len „liek 2“) deklarovaná držiteľom registrácie
v podanom CNref súbore v rámci konania ID 23895 bola 64,27 eur. Výška úradne určenej ceny
lieku 2 ku dňu 01.03.2022 bola 56,83 eur.
Ministerstvo žiadosť preskúmalo a malo za to, že držiteľom registrácie navrhovaná výška
úradne určenej ceny liekov v rozpore s povinnosťou uloženou ustanovením § 94 ods. 6 zákona
prevyšuje výšku európskej referenčnej ceny liekov.
S ohľadom na skutočnosť, že držiteľ registrácie nepodal žiadosť o zníženie úradne
určených cien liekov na výšku zodpovedajúcu výške rovnej alebo nižšej európskych referenčných
cien liekov zistených ministerstvom, ministerstvo dňa 20.5.2022 začalo z vlastného podnetu
konanie o znížení úradne určených cien liekov na výšku európskych referenčných cien liekov
zistených ministerstvom, a to na výšku:
92,27 eur vo vzťahu k lieku 1, a
53,22 eur vo vzťahu k lieku 2.
Dňa 27.5.2022 podal držiteľ registrácie liekov na ministerstvo pripomienku k podkladom
na vydanie prvostupňového rozhodnutia o znížení úradne určených cien liekov (ďalej len
„pripomienka“). Držiteľ registrácie v pripomienke uviedol nasledovné.
„1.

Použitie nesprávnej referenčnej ceny v krajine Holandsko

Vychádzajúc z prílohy „MCV návrhy“ ministerstvo navrhuje stanoviť ÚUC liekov Levemir
a NovoRapid na základe referenčných cien je uvedený v Tabuľke 1.

Pripomienky Držiteľa sa týkajú navrhovanej referenčnej ceny liekov Levemir a NovoRapid
v krajine Holandsko.
Držiteľ má za to, že referenčná cena liekov Levemir a NovoRapid v Holandsku je nesprávna
a z dôvodu nesprávne vypočítanej európskej referenčnej ceny predmetných liekov Držiteľ nesúhlasí
s návrhom na zníženie ÚUC tak, ako ju navrhuje ministerstvo v Oznámení.
Vychádzajúc z podkladov konania Držiteľ predpokladá, že ministerstvo vychádzalo pri
krajine Holandsko z cien liekov Levemir a NovoRapid uvedených v databáze Medicijnkosten.nl
(http://www.medicijnkosten.nl/) platnej k 1.3.2022, ktorú ministerstvo uviedlo ako zdroj údajov o
cenách liekov v krajine Holandsko pre účely porovnávania ÚUC v prílohe „Zdroje údajov“. Ku
dňu 1.3.2022 ako aj ku dňu začatia tohto konania boli v danej databáze uvedené ceny oboch liekov
iba v súvislosti s ich distribúciou paralelným distribútorom Medcor pharmaceuticals bv alebo
Bmodesto b.v. Túto skutočnosť preukazuje Držiteľ printskrínmi z holandskej databázy dostupnej
na www.medicijnkosten.nl

Podľa vyššie predložených elektronických dôkazných prostriedkov neprináležia
ministerstvom uvedené referenčné ceny liekov Levemir a NovoRapid v krajine Holandsko
držiteľovi Novo Nordisk A/S, ale paralelnému distribútorovi Medcor pharmaceuticals bv alebo
Bmodesto b.v.
Podľa § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je ÚUC lieku v inom členskom štáte Európskej únie,
ktorá je relevantná pre výpočet európskej referenčnej ceny / určovanie ÚUC na Slovensku:
a) cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
b) iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku, nemožno
určiť podľa prvého bodu,
c) najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, nemožno určiť podľa druhého bodu.
Držiteľ registrácie vo vzťahu k týmto cenám uvádza, že podľa jeho vedomosti sa nejedná o
úradne určené alebo regulované ceny v zmysle vyššie uvedenej zákonnej definície, ale o ceny
uplatňované paralelnými dovozcami pri dovoze do Holandska. Že by sa jednalo o úradne určené
alebo regulované ceny nevyplýva z predmetnej databázy dostupnej na www.medicijnkosten.nl, a
žiadny podklad, resp. doklad, ktorý by to preukazoval, nepredložilo v rámci tohto konania ani
ministerstvo.
V tejto súvislosti Držiteľ uvádza, že podľa § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu
„predmetom porovnávania úradne určených cien je porovnanie úradne určenej ceny lieku s úradne

určenými cenami lieku v iných členských štátoch pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak
je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte
najmenej 50 %, inak úradne určená cena dovozcu, ak nie je vyššia ako úradne určená cena v inom
členskom štáte, inak úradne určená cena v inom členskom štáte; porovnávajú sa ceny liekov s
rovnakou účinnou látkou, rovnakým množstvom účinnej látky, rovnakou liekovou formou a
rovnakým počtom dávok lieku v balení, pričom sa prihliada na účinnú látku v lieku, množstvo
účinnej látky v lieku, liekovú formu a počet dávok lieku v balení“.
Ako vyplýva z vyššie uvedených printskrínov, pre cenách oboch liekov z Holandska sa:
a) Zákona o rozsahu, že sa musí jednať o ceny pre výrobcu alebo držiteľa registrácie),
b) jedná o ceny uvádzané vo vzťahu k paralelnému dovozcovi. Ustanovenie § 94 ods. 1 písm. a)
Zákona o rozsahu však stanovuje, že takéto ceny je možné zohľadniť iba je trhový podiel predaja
lieku výrobcu alebo držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte menej ako 50 %, t.j.
platí, že trhový podiel predaja lieku dovozcu musí byť menej ako 50 %, aby mohla byť pri
porovnávaní ÚUC zohľadnená úradne určená cena pre dovozcu. Ministerstvo v konaní však
nepredložilo žiadne podklady ani dôkazy, ktoré by trhový podiel preukazovali, resp. by ho
preukazovali na konkrétnej úrovni distribučného reťazca (napr. na úrovni dovozu, na úrovni
predaja lekárňam alebo distribútorom lieku). Inými slovami, ministerstvo nepreukázalo, že by
bola splnená druhá podmienka § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu, aby sa mohla zohľadniť
cena pre dovozcu.
Držiteľ taktiež podotýka, že podľa novely Zákona o rozsahu aktuálne prerokúvanej v parlamente
sa má upraviť § 94 ods. 1 písm. a) tak, že už nebude možné porovnávať ceny paralelných
dovozcov – k tomu ministerstvo uvádza v dôvodovej správe, že ide o zmenu „v súlade so
zaužívanou praxou porovnávania“ a „z dôvodu obsolentnosti aktuálnej právnej úpravy, ktorá
sa v súčasnosti pri vykonávaní porovnávania neuplatňuje (napr. sa nezohľadňuje spotreba lieku
v inom členskom štáte)“. Ministerstvo teda samo v dôvodovej správe deklaruje, že toto
ustanovenie je obsolentné a v praxi ho nie je možné aplikovať. Držiteľ sa prikláňa k
ministerstvom deklarovanej obsolentnosti právnej úpravy ohľadom zohľadňovania trhového
podielu výrobcu alebo držiteľa registrácie, keďže ministerstvo nemusí údajom o takomto
trhovom podiele disponovať, a zákon zároveň neposkytuje ministerstvu dostatočný podklad na
vyhodnotenie tohto trhového podielu, pretože neuvádza, na akej úrovni distribučného reťazca
sa má tento trhový podiel určovať (na úrovni dovozu, distribúcie, atď.), v akej jednotke má byť
tento trhový podiel vyčíslený (v množstve kusov predaných liekov, v cene predajných liekov
alebo inak) či aké lieky majú byť do výpočtu trhového podielu zahrnuté (iba uvedený konkrétny
liek, všetky veľkosti balení lieku, liek s obsahom rovnakého liečiva a pod.). Preto je Držiteľ toho
názoru, že jediným možným, vykonateľným a zákonným spôsobom porovnania úradne určených
cien je zohľadnenie úradne určenej ceny výrobcu alebo držiteľa registrácie, ktorá v aktuálnom
prípade v krajine Holandsku neexistuje.

Na základe uvedených skutočností Držiteľ zastáva názor, že vo vzťahu k ministerstvom
uvádzaným cenám liekov Levemir a NovoRapid nie je preukázané, že by sa jednalo o ceny
splňujúce definíciu ÚUC z iných členských štátov Európskej únie podľa § 2 písm. e) Zákona o
rozsahu, ktoré by bolo možné použiť pri výpočte európskej referenčnej ceny a pri určovaní ÚUC
liekov na Slovensku, a zároveň nebola naplnená podmienka na použitie údajnej úradne určenej
ceny pre dovozcu, pretože nebolo (a v zmysle dôvodovej správy k aktuálne prerokúvanej novele
Zákona o rozsahu pripravenej ministerstvom ani nemôže byť) preukázané, v zmysle ktorej je
použitie takejto ceny prípustné výhradne vtedy, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo
držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte menej ako 50 %.
2. Použitie zdroja údajov v krajine Holandsko, ktorý nespĺňa kritéria overiteľného zdroja
údajov podľa Zákona o rozsahu.
Podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu sa za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov v iných
členských štátoch sa považujú:
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s
predajom, výdajom a distribúciou liekov,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o ich
vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov alebo vecne príslušnými orgánmi Európskej únie.
Hoci uvedené ustanovenie určuje overiteľné zdroje údajov vo vzťahu k porovnávaniu
úradne určených cien (referencovaniu), jeho jednoznačným cieľom je určiť ich vo vzťahu ku
všetkým typom kategorizačných konaní, vrátane aktuálneho konania. V zmysle z ustanovení Zákon
o rozsahu a dlhodobej implementačnej praxe platí, že ak sa v nejakom konaní pracuje s ÚUC z
iných členských štátov Európskej únie, tieto musia vychádzať z overiteľných zdrojov údajov o
cenách liekov, ktoré spĺňajú kritéria § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu (na overiteľné zdroje údajov
podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu sa odvoláva ministerstvo aj v Oznámení).
Podľa názoru Držiteľa databáza Medicijnkosten.nl dostupná na www.medicijnkosten.nl
nespĺňa ani jedno z vyššie uvedených kritérií. Táto stránka je prevádzkovaná organizáciou
„Zorginstituut Nederland“ (v slovenčine: „Holandským zdravotným inštitútom“), pričom v časti
https://www.medicijnkosten.nl/servicepagina/copyright sa uvádza, že na tejto stránke si môžu
občania a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyhľadať informácie o výške úhrady a stave

úhrady liekov v Holandsku na základe zákona o zdravotnom poistení (Zvw). Tieto informácie sú
odvodené priamo z databázy G-Standaard spoločnosti Z-Index BV (www.z-index.nl). Vlastníkom
databázy G-Standaard je spoločnosť Z-Index BV. Používanie tejto webovej stránky na komerčné
účely nie je povolené.
Na stránke databázy G-Standaard spoločnosti Z-Index BV, konkrétne https://www.zindex.nl/zindex/algemene-licentievoorwaarden, sa uvádza, že táto spoločnosť je súkromnou
spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom neručí za obsah produktu (t.j. databázy GStandaard). Podľa informácií na stránke je spoločnosť Z-Index BV iba sprostredkovateľom
zdravotníckych informácií pre rôzne typy príjemcov (napr. lekári).
Zdroj údajov, z ktorého v tomto konaní vychádza ministerstvo teda nepredstavuje overiteľný
zdroj údajov o cenách liekov v iných členských štátoch Európskej únie v zmysle ustanovenia § 94
ods. 8 Zákona o rozsahu.
3. Záver
Na základe vyššie uvedeného je Držiteľ toho názoru, že pri cenách liekov Levemir a
NovoRapid v Holandsku, z ktorých vychádza v tomto konaní ministerstvo, sa nejedná o ÚUC alebo
ceny regulovanú vecne príslušným orgánom, ale o ceny, ktoré nesplňujú požiadavky § 2 písm. e)
Zákona o rozsahu a nespadajú pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto
ustanovení, nebolo preukázané naplnenie zákonných podmienok na použitie úradne určenej ceny
dovozcu, a databáza, z ktorej ministerstvo ceny čerpalo, taktiež nespĺňa kritériá overiteľného
zdroja údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Pokiaľ by ministerstvo v konaní nepreukázalo splnenie vyššie uvedených podmienok vo
vzťahu liekom Levemir a NovoRapid, rozhodnutie by bolo nepreskúmateľné pre nedostatok
dôvodov.
V zmysle § 2 písmena f) Zákona o rozsahu má Držiteľ za to, že európsku referenčnú cenu
liekov Levemir a NovoRapid je možné určiť na základe údajov o cenách dostupných v nasledovných
krajinách:
a) Levemir:
1. Maďarsko: vo výške 80,04eur,
2. Bulharsko: vo výške 97,44eur,
3. Nemecko: vo výške 110,9 eur.
Vypočítaná európska referenčná cena lieku Levemir na základe uvedených skutočností s
platnosťou k 1.3.2022 bola vo výške 96,13 eur, tak ako je to uvedené v predložených údajoch
doručených Držiteľom na ministerstvo prostredníctvom CNref súboru v rámci konania ID 23895.

b) NovoRapid
1. Maďarsko: vo výške 42,34 eur,
2. Bulharsko: vo výške 56,83 eur,
3. Nemecko: vo výške 93,63 eur.
Vypočítaná európska referenčná cena lieku NovoRapid na základe uvedených skutočností s
platnosťou k 1.3.2022 bola vo výške 64,27 eur, tak ako je to uvedené v predložených údajoch
doručených Držiteľom na ministerstvo prostredníctvom CNref súboru v rámci konania ID 23895.
Držiteľ sa domnieva, že vyššie uvedenou argumentáciou poskytuje ministerstvu podklad pre
určenie správnej referenčnej ceny v krajine Holandsko k 1.3.2022 pre lieky Levemir a NovoRapid
a je toho názoru, že európska referenčná cena oboch liekov tak, ako navrhuje ministerstvo, je
vypočítaná nesprávne a nezodpovedá ich európskej referenčnej cene platnej k 1.3.2022.
V súlade s vyššie uvedenými pripomienkami a preukázanými skutočnosťami si Držiteľ
dovoľuje požiadať ministerstvo o akceptovanie podaného návrhu vypočítanej európskej
referenčnej ceny predloženej na ministerstvo vo formulári CNref pre liek Levemir vo výške 96,13
eur a NovoRapid vo výške 64,27 eur a aby rozhodlo tak, že
i) konanie sa vo vzťahu k liekom Levemir a NovoRapid zastavuje alebo aby
ii) rozhodlo, že ÚUC lieku Levemir sa určuje vo výške 96,13 eur a ÚUC lieku NovoRapid sa
neznižuje.“
Dňa 15.6.2022 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým v bodoch 6. a 8.
výroku prvostupňového rozhodnutia rozhodlo o znížení úradne určenej ceny:
lieku 1 na 92,27 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 1 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Maďarsko
HUF
kurz
28685,00

druhá najnižšia
Bulharsko
kurz
Prepočet BGN
na euro
358,3859 80,04
190,58
1,9558

Prepočet
na euro
97,44

tretia najnižšia cena
Holandsko
EUR
kurz Prepočet
na euro
99,34
99,34

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 1 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 1 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 1 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 1 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 1 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 1, a to na 92,27 eur.

lieku 2 na 53,22 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 2 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Maďarsko
HUF
kurz
15174,00

druhá najnižšia
Bulharsko
kurz
Prepočet BGN
na euro
358,3859 42,34
111,15
1,9558

Prepočet
na euro
56,83

tretia najnižšia cena
Holandsko
EUR
kurz Prepočet
na euro
60,49
60,49

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 2 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 2 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 2 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 2 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 2 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 2, a to na 53,22 eur.
Ministerstvo v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia k pripomienke držiteľa registrácie
uviedlo nasledovné.
„Držiteľ registrácie predmetných liekov, ako účastník konania, v zákonom stanovenej
lehote doručil ministerstvu vyjadrenie uverejnené na elektronickom portáli Kategorizácia v konaní
ID 25613, https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/25613, v ktorom pripomienkoval
navrhnutú cenu predmetných liekov v Holandsku. Ministerstvo argumentáciu držiteľa registrácie
preskúmalo a dospelo k záveru, že nie je dôvodná.
Podľa informácií uvedených v pripomienke držiteľa registrácie, má držiteľ registrácie za
to, že podľa § 94 ods. 1 písm. a) nie je možné porovnávať úradne určené ceny lieku v iných
členských štátoch, ak nie sú určené pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku. Inými slovami
držiteľ registrácie zastáva názor, že pre účely porovnávania úradne určených cien liekov nemožno
zohľadniť úradne určené ceny lieku v iných členských štátoch, ktoré sú určené pre iný subjekt ako
je držiteľ registrácie alebo výrobca, a preto zohľadnenie úradne určenej ceny lieku určenej v
Holandsku pre súbežného dovozcu považuje za nezákonné.
Ministerstvo preskúmalo skutočný stav veci a zistilo, že s tvrdením držiteľa registrácie sa
nemožno stotožniť. Ministerstvo zastáva názor, že podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona sa
porovnávajú nasledovné úradne určené ceny lieku:
úradne určená cena lieku v inom členskom štáte, ktorá je určená pre výrobcu,
úradne určená cena lieku v inom členskom štáte, ktorá je určená pre držiteľa registrácie, a
úradne určená cena lieku v inom členskom štáte, ktorá je určená pre iného dovozcu (súbežného
dovozcu).
Podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona predmetom porovnávania úradne určených cien je
porovnanie úradne určenej ceny lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch

pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo
držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %, inak úradne určená cena
dovozcu, ak nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte, inak úradne určená cena
v inom členskom štáte (ďalej len „porovnávanie cien liekov“); porovnávajú sa ceny liekov s
rovnakou účinnou látkou, rovnakým množstvom účinnej látky, rovnakou liekovou formou a
rovnakým počtom dávok lieku v balení, pričom sa prihliada na účinnú látku v lieku, množstvo
účinnej látky v lieku, liekovú formu a počet dávok lieku v balení.
Ministerstvo zastáva názor, že podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona sú predmetom
porovnávania úradne určených cien v iných členských štátoch nie len úradne určené ceny lieku v
iných členských štátoch, ktoré sú určené pre výrobcu alebo držiteľa registrácie, ale aj úradne ceny
lieku určené v inom členskom štáte pre dovozcu.
Nakoľko v Holandsku cena lieku 40817, Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v
náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. Penfill) nie je úradne určená ani pre držiteľa registrácie
a ani pre výrobcu a je určená výlučne pre súbežného dovozcu, ministerstvo zastáva názor, že je
nevyhnutné zohľadniť úradne určenú cenu dovozcu. Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť
nasledovnou snímkou holandskej databázy úradne určených cien:

V súvislosti s vyššie uvedeným má ministerstvo za to, že navrhovaná úradne určená cena
pre 40817, Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (náplň
skl. Penfill) bola uvedená správne, čo preukázalo priložením tabuľky pre výpočet európskej
referenčnej ceny uvedených liekov.

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku v Holandsku vo výške 99,34 eur na
základe holandskej databázy verejne dostupnej na nasledovnej elektronickej adrese <
https://www.medicijnkosten.nl/medicijn?artikel=LEVEMIR+PENFILL+INJ+100E%2FML+PAT
ROON+3ML&id=be1998dc68bf490e981210cfbe9a7c64 >. Ministerstvo preukazuje túto
skutočnosť nasledovnou snímkou holandskej databázy úradne určenej ceny lieku .

Úradne určená cena lieku v Holandsku nebola ponížená o cenu obchodného výkonu
držiteľa povolenia na veľkodistribúciu, ktorá nie je v Holandsku regulovaná. Ministerstvo pre
výpočet európskej referenčnej ceny lieku zohľadnilo úradne určenú cenu lieku, ktorá je v zmysle
národného práva Holandska stanovená na úrovni predajnej ceny pre poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti. Ministerstvo túto úradne určenú cenu ponížilo len o výšku dane z pridanej hodnoty
(ďalej len „DPH“)
V zmysle § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne určená
cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená pri
prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto

inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu.
Ministerstvo uskutočnilo prepočet tak, že v Holandsku určenú cenu na úrovni predajnej
ceny pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti ponížilo o daň vo výške 9,00 %, a to vykonaním
nasledovného prepočtu:
108,28 / 1,09 = 99,34 EUR.
Vzhľadom na vyššie uvedené, ministerstvo má za to, že pripomienka držiteľa registrácie je
v tejto časti neopodstatnená. Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.
Držiteľ registrácie namieta navrhovanú referenčnú cenu lieku 41377, NovoRapid Penfill
100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň) v Holandsku.
Nakoľko v Holandsku cena lieku 41377, NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný
roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň) nie je úradne určená cena ani pre držiteľa
registrácie a ani pre výrobcu a je určená výlučne pre dvoch súbežných dovozcov ministerstvo
zastáva názor, že je nevyhnutné zohľadniť úradne určenú cenu dovozcu. Úradne určená cena pre
oboch súbežných dovozcov je rovnaká. Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou
snímkou holandskej databázy úradne určených cien:

V súvislosti s vyššie uvedeným má ministerstvo za to, že navrhovaná úradne určená cena
pre 41377, NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U
(skl.náplň) bola uvedená správne, čo preukázalo priložením tabuľky pre výpočet európskej
referenčnej ceny uvedených liekov.

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku v Holandsku vo výške 60,49 eur na
základe holandskej databázy verejne dostupnej na nasledovnej elektronickej adrese <
https://www.medicijnkosten.nl/medicijn?artikel=NOVORAPID+PENFILL+INJVLST+100E%2F
ML+PATROON+3ML&id=c9b311f93399d4cbef1bcea912e63091 >. Ministerstvo preukazuje
túto skutočnosť nasledovnou snímkou holandskej databázy úradne určenej ceny lieku.

Úradne určená cena lieku v Holandsku nebola ponížená o cenu obchodného výkonu
držiteľa povolenia na veľkodistribúciu, ktorá nie je v Holandsku regulovaná. Ministerstvo pre
výpočet európskej referenčnej ceny lieku zohľadnilo úradne určenú cenu lieku, ktorá je v zmysle
národného práva Holandska stanovená na úrovni predajnej ceny pre poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti. Ministerstvo túto úradne určenú cenu ponížilo len o výšku dane z pridanej hodnoty
(ďalej len „DPH“)
V zmysle § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne určená
cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená pri
prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto

inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu.
Ministerstvo uskutočnilo prepočet tak, že v Holandsku určenú cenu na úrovni predajnej
ceny pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti ponížilo o daň vo výške 9,00 %, a to vykonaním
nasledovného prepočtu:
65,94 / 1,09 = 60,49 EUR.
Vzhľadom na vyššie uvedené, ministerstvo má za to, že pripomienka držiteľa registrácie je
aj v tejto časti neopodstatnená. Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Držiteľ registrácie je zároveň toho názoru, že zdrojový údaj pre zistenie úradne určenej
ceny v Holandsku nespĺňa kritéria overiteľného zdroja údajov podľa Zákona o rozsahu.
Podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu sa za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov v iných
členských štátoch sa považujú:
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s
predajom, výdajom a distribúciou liekov,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o ich
vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov alebo vecne príslušnými orgánmi Európskej únie.
Držiteľ registrácie je toho názoru, že databáza Medicijnkosten.nl dostupná na
www.medicijnkosten.nl nespĺňa ani jedno z vyššie uvedených kritérií.
Ministerstvo dokument s uvedením vybraných verejne dostupných zdrojov údajov o cenách
liekov vrátane metodiky príslušných prepočtov zverejnilo na kategorizačný portál spolu s
oznámením o začatí porovnávania úradne určených cien z podnetu ministerstva dňa 15. marca
2022, kde ako zdroj údajov úradne určených cien liekov v Holandsku uviedlo databázu zverejnenú
na webovej adrese <www.medicijnkosten.nl >.

Vyhlásenie holandského Ministerstva zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu zo dňa
20.10.2014 potvrdzuje že v Holandsku neexistuje žiadna oficiálna cenová štruktúra, ktorou sa
riadia marže výrobcov, veľkoobchodníkov a farmaceutických spoločností v oblasti
maloobchodných cien. Pričom Holandské Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá len za stanovenie
maximálnej nákupnej ceny pre lekárne a maximálnej hradenej ceny. Marže distribútorov nie sú
regulované a líšia sa podľa výšky zliav, bonusov a rabatov, ktoré poskytnú zainteresované osoby v
nákupných objednávkach na jeden alebo viacero produktov. Preto nie sú ceny výrobcov verejne
dostupné a nemožno ich vypočítať z maloobchodných cien, pretože marže sa líšia od produktu k
produktu.
Z uvedeného vyplýva, že Holandské ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za stanovenie
maximálnej nákupnej ceny pre lekárne. To, že webová stránka Medicijnkosten (v holandčine)
poskytuje informácie o tom, aké lieky sú hradené v rámci zdravotného poistenia a ich cena na
úrovní nákupnej ceny je zverejnené aj na stránke Holandského ministerstva na nasledovnej
elektronickej <Where can I find information about my medication in the Netherlands? |
Government.nl ˃.

Ministerstvo zastáva názor, že daný zdroj údajov spĺňa § 94 ods. 8 písm. c) Zákona o
rozsahu podľa ktorého sa za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov v iných členských štátoch
považujú verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť
o ich vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b).
So zreteľom na vyššie uvedené, ministerstvo považuje pripomienky držiteľa registrácie za
neopodstatnené. Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.“
Dňa 22.6.2022 podal držiteľ registrácie na ministerstvo námietky proti bodom 6. a 8.
výroku prvostupňového rozhodnutia. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové
rozhodnutie je vo vzťahu k uvedeným bodom nezákonné z nasledovných dôvodov.
„1. Použitie nesprávnej ceny Liekov v Holandsku, na základe ktorej je Ministerstvo
vypočítalo európsku referenčnú cenu a založilo návrh ÚUC Liekov a nedostatočné
odôvodnenie Rozhodnutia

Ministerstvo v odôvodnení Rozhodnutia uviedlo, že Držiteľ zastáva názor, že pre účely
porovnávania ÚUC Liekov nemožno zohľadniť ÚUC v iných členských štátoch, ktoré sú určené
pre iný subjekt ako je držiteľ registrácie alebo výrobca, a preto zohľadnenie ÚUC Liekov určenej
v Holandsku pre súbežného dovozcu považuje za nezákonné.
Držiteľ registrácie však vyššie uvedené vo svojom vyjadrení zo dňa 27.5.2022 (ďalej len
„Vyjadrenie“), na ktoré sa odvoláva Ministerstvo, ako dôvod nesprávnej ceny z Holandska netvrdil
a výklad Ministerstva ohľadom argumentácie vo Vyjadrení je nesprávny.
Držiteľ vo svojom Vyjadrení uviedol, že vychádzajúc z podkladov konania predpokladá, že
Ministerstvo vychádzalo pri krajine Holandsko z cien Liekov uvedených v databáze
Medicijnkosten.nl (http://www.medicijnkosten.nl/) platnej k 1.3.2022, pričom k tomuto dátumu boli
v danej databáze uvedené ceny Liekov iba v súvislosti s ich distribúciou paralelným distribútorom
Medcor pharmaceuticals bv alebo Bmodesto b.v.
Podľa § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je ÚUC lieku v inom členskom štáte Európskej únie,
ktorá je relevantná pre výpočet európskej referenčnej ceny / určovanie ÚUC na Slovensku:
a) cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
b) iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku, nemožno
určiť podľa prvého bodu,
c) najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, nemožno určiť podľa druhého bodu.
Držiteľ registrácie vo vzťahu k týmto cenám vo Vyjadrení uviedol, že podľa jeho vedomosti
sa nejedná o úradne určené alebo regulované ceny v zmysle vyššie uvedenej zákonnej definície, ale
o ceny uplatňované paralelnými dovozcami pri dovoze do Holandska. Že by sa jednalo o úradne
určené alebo regulované ceny nevyplýva z predmetnej databázy dostupnej na
www.medicijnkosten.nl, a žiadny podklad, resp. doklad, ktorý by to preukazoval, nepredložilo v
rámci tohto konania ani ministerstvo.
Inými slovami, Držiteľ registrácie netvrdil, že pre účely porovnávania ÚUC a tohto konania
nie je možné zohľadniť ÚUC určené pre iný subjekt ako je držiteľ registrácie alebo výrobca, resp.
že nie je možné zohľadniť ÚUC pre dovozcu, ale že Ministerstvom zohľadnené ceny vôbec nie sú
úradne určenými alebo regulovaným cenami. T.j. Držiteľ tvrdil, že tieto ceny nepredstavujú úradne
určené alebo regulované ceny pre držiteľa registrácie, výrobcu, dovozcu alebo akýkoľvek iný
subjekt v Holandsku. Z tohto dôvodu nesplňujú zákonnú definíciu podľa § 2 písm. e) Zákona o
rozsahu, a preto nemôžu byť vôbec zohľadňované v rámci kategorizačných a cenových konaní
podľa Zákona o rozsahu.

Pokiaľ by dané ceny aj boli aj úradne určenými alebo regulovanými cenami Liekov v
Holandsku, ustanovenie § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu stanovuje, že takéto ceny môžu byť
v zohľadnené, a to dokonca iba v rámci porovnávania ÚUC, a nie tohto typu konania, ak je trhový
podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej
50 %. Na to aby, mohlo Ministerstvo uplatniť úradne určenú alebo regulovanú cena pre dovozcu,
Ministerstvo by v rámci konania muselo preukázať, že sú na to splnené podmienky. Ministerstvo
však v konaní nepredložilo žiadne podklady ani dôkazy, ktoré by trhový podiel preukazovali, resp.
by ho preukazovali na konkrétnej úrovni distribučného reťazca (napr. na úrovni dovozu, na úrovni
predaja lekárňam alebo distribútorom lieku). Inými slovami, ministerstvo nepreukázalo, že by bola
splnená druhá podmienka § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu, aby sa mohla zohľadniť cena pre
dovozcu.
Držiteľ ďalej podotkol, že podľa novely Zákona o rozsahu aktuálne prerokúvanej v
parlamente sa má upraviť § 94 ods. 1 písm. a) tak, že už nebude možné porovnávať ceny
paralelných dovozcov – k tomu ministerstvo uvádza v dôvodovej správe, že ide o zmenu „v súlade
so zaužívanou praxou porovnávania“ a „z dôvodu obsolentnosti aktuálnej právnej úpravy, ktorá
sa v súčasnosti pri vykonávaní porovnávania neuplatňuje (napr. sa nezohľadňuje spotreba lieku v
inom členskom štáte)“. Ministerstvo teda samo v dôvodovej správe deklaruje, že toto ustanovenie
je obsolentné a v praxi ho nie je možné aplikovať. Držiteľ sa prikláňa k Ministerstvom deklarovanej
obsolentnosti právnej úpravy ohľadom zohľadňovania trhového podielu výrobcu alebo držiteľa
registrácie, keďže Ministerstvo nemusí údajom o takomto trhovom podiele disponovať, a zákon
zároveň neposkytuje Ministerstvu dostatočný podklad na vyhodnotenie tohto trhového podielu,
pretože neuvádza, na akej úrovni distribučného reťazca sa má tento trhový podiel určovať (na
úrovni dovozu, distribúcie, atď.), v akej jednotke má byť tento trhový podiel vyčíslený (v množstve
kusov predaných liekov, v cene predajných liekov alebo inak) či aké lieky majú byť do výpočtu
trhového podielu zahrnuté (iba uvedený konkrétny liek, všetky veľkosti balení lieku, liek s obsahom
rovnakého liečiva a pod.). Bez preukázania vyššie uvedeného je jediným možným, vykonateľným a
zákonným spôsobom zohľadnenia cien v Holandsku zohľadnenie cien pre výrobcu alebo držiteľa
registrácie, ktoré v aktuálnom prípade v krajine Holandsku neexistujú, čo potvrdilo Ministerstvo
aj v Rozhodnutí.
K argumentácii Držiteľa, že okrem vyššie uvedených nedostatkov bola v krajine Holandsko
použitá ako zdroj údajov databáza www.medicijnkosten.nl, ktorá nespĺňa kritéria overiteľného
zdroja údajov podľa Zákona o rozsahu, Ministerstvo uviedlo: „To, že webová stránka
Medicijnkosten (v holandčine) poskytuje informácie o tom, aké lieky sú hradené v rámci
zdravotného poistenia a ich cena na úrovní nákupnej ceny je zverejnené aj na stránke Holandského
ministerstva
na
nasledovnej
elektronickej
adrese:
<https://www.government.nl/topics/medicines/question-and-answer/where-can-ifindinformation-about-my-medication-in-the-netherlands >.“

Predmetná citácia z Rozhodnutia nie je zrozumiteľná, avšak Držiteľ registrácie sa
domnieva, že Ministerstvo chcelo povedať, že stránka holandského ministerstva, potvrdzuje, že
databáza www.medicijnkosten.nl je databázou ÚUC a zákonné kritéria spĺňa na základe toho, že
sa má jednať o dokument verejne dostupný na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o ich
vyhotovení orgánmi podľa § 94 ods. 8 písm. a) a b) Zákona o rozsahu. Ministerstvo ju za databázu
ÚUC označuje aj na viacerých ďalších miestach Rozhodnutia.
Na Ministerstvom uvedenej adrese holandského ministerstva sa však neuvádza nič, čo by
potvrdzovalo, že pri databáze www.medicijnkosten.nl by sa malo jednať o databázu ÚUC. Na tomto
odkaze sa uvádza: „Webová stránka Medicijnkosten (v holandčine) poskytuje informácie o tom,
aké lieky sú hradené v rámci štandardného balíka zdravotného poistenia a aká je potrebná
spoluúčasť. Môžete si tiež overiť, či neexistuje alternatívny liek, za ktorý by ste nemuseli doplácať.“
1 Predmetná citácia nijakým spôsobom nepotvrdzuje, závery Ministerstva ohľadom toho, že by sa
malo jednať o databázu ÚUC.
Takéto závery nemožno dovodiť ani z informácii na samotnej stránke. Ako uviedol Držiteľ
vo Vyjadrení, táto stránka je prevádzkovaná organizáciou „Zorginstituut Nederland“ (v
slovenčine:
„Holandským
zdravotným
inštitútom“),
pričom
v
časti
https://www.medicijnkosten.nl/servicepagina/copyright sa uvádza, že na tejto stránke si môžu
občania a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyhľadať informácie o výške úhrady a stave
úhrady liekov v Holandsku na základe zákona o zdravotnom poistení (Zvw). Tieto informácie sú
odvodené priamo z databázy G-Standaard spoločnosti Z-Index BV (www.z-index.nl). Vlastníkom
databázy G-Standaard je spoločnosť Z-Index BV. Používanie tejto webovej stránky na komerčné
účely nie je povolené.
Na stránke databázy G-Standaard spoločnosti Z-Index BV, konkrétne https://www.zindex.nl/zindex/algemene-licentievoorwaarden, sa uvádza, že táto spoločnosť je súkromnou
spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom neručí za obsah produktu (t.j. databázy GStandaard). Podľa informácií na stránke je spoločnosť Z-Index BV iba sprostredkovateľom
zdravotníckych informácií pre rôzne typy príjemcov (napr. lekári).
Skutočnosť, že zdrojom informácii v databáze www.medicijnkosten.nl je databáza GStandaard prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou, priamo odporuje tvrdeniu Ministerstva o tom,
že sa má jednať o databázu, o ktorej nie je pochybnosť, že bola vyhotovená orgánmi podľa § 94
ods. 8 písm. a) a b) Zákona o rozsahu.
Držiteľovi teda nie je zrejmé na základe čoho Ministerstvo dovodilo záver, že databáza je
databázou ÚUC alebo že sa jedná o databázu, o ktorej nie je pochybnosť, že bola vyhotovená
orgánmi podľa § 94 ods. 8 písm. a) a b) Zákona o rozsahu, a naďalej zastáva názor, že zdroj
údajov, z ktorého v tomto konaní vychádza Ministerstvo, nepredstavuje overiteľný zdroj údajov o

cenách liekov v iných členských štátoch Európskej únie v zmysle ustanovenia § 94 ods. 8 Zákona
o rozsahu.
V dôsledku vyššie uvedeného zároveň považuje Držiteľ Rozhodnutie za nedostatočne
odôvodnené. Riadne odôvodnenie rozhodnutí pritom predstavuje jeden zo znakov napĺňania
princípu legality správnych rozhodnutí, bez ktorého je nutné rozhodnutia považovať za neúplné, a
teda nevydané v súlade so zákonom.
Napriek tomu, že ustanovenia § 81 ods. 1 písm. e) a ods. 2 Zákona o rozsahu ukladajú
Ministerstvu povinnosť vo svojich rozhodnutiach uviesť odôvodnenie, ktoré by malo obsahovať
skutočnosti, ktoré boli podkladom Rozhodnutia, 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, tieto požiadavky neboli v prípade Rozhodnutia
dodržané.
Právo na riadne odôvodnenie správnych aktov, akým je aj Rozhodnutie, vyplýva zo Zákona
o rozsahu, Smernice Rady 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien
liekov pre ľudskú spotrebu a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov zdravotného
poistenia, všeobecných zásad správneho práva, a taktiež práva na súdnu a inú ochranu podľa
ustanovenia čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Správne rozhodnutie okrem výroku vyjadrujúceho prejav vôle
správneho orgánu v konkrétnej veci musí obsahovať aj náležité a konkrétne odôvodnenie, ktoré
musí vypovedať o dôvodoch, ktoré k prijatiu riešenia obsiahnutého vo vlastnom prejave vôle
správneho orgánu viedli.2 Ministerstvo podľa názoru Držiteľa nepostupovalo v intenciách
citovaných právnych noriem, z ktorých dôvodov sa dopustilo takej vady konania, ktorá má za
následok, že Rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a teda podľa názoru
Držiteľa je v rozpore so zákonom.
Ako uvádza Sobihard (2005): „Zásada zákonnosti (legality) svojím významom presahuje
rámec správneho konania, pretože ide o jeden z princípov právneho štátu zakotvený v Ústave SR
(Čl. ods. 2 a 3), je spoločná pre všetky procesné predpisy.“ a ďalej dodáva „Odôvodnenie plní
niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu
a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania –
posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodovania, [...]. Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia
predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé
odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému uplatňovaniu opravných prostriedkov.“. Medzi kvalitou
odôvodenia rozhodnutia a jeho zákonnosťou je priama spojitosť, pričom absentujúce, neúplné a
nekonkrétne odôvodnenie má za následok nezákonnosť celého správneho rozhodnutia. K takejto
vade rozhodnutia musia správny orgán rozhodujúci o opravnom prostriedku, tak aj súd prihliadať
z úradnej moci.

Držiteľ podotýka, že absenciu odôvodnenia resp. nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia
uznal minister ako dôvod pre zrušenie prvostupňového rozhodnutia v podobnom prípade v konaní
o žiadostiach o zníženie ÚUC Navrhovateľa, konania ID 21193, ID 21381, ID 21383 a 21386.
Rovnako minister uznal tento nedostatok, ako dôvod pre zrušenie prvostupňového rozhodnutia v
rozhodnutí o námietkach v konaní ID 14177, ID 194903 , ID 20264 a ID 20263.
Neexistuje žiadny zákonný dôvod, aby v tomto prípade bol Držiteľovi ako účastníkovi
správneho konania priznaný nižší štandard ochrany jeho procesných práv ako vo vyššie uvedených
konaniach.
Týmto postupom, kedy Ministerstvo nedostatočne odôvodnilo Rozhodnutie, je Držiteľovi
zároveň obmedzená možnosť relevantne sa skutkovo vyjadriť v konaní a riadne uplatňovať svoje
práva a chrániť svoje oprávnené záujmy, čo nie je v súlade s ustanoveniami ustanovením § 70 ods.
1 Zákona o rozsahu. Aj v dôsledku uvedeného došlo podľa názoru Držiteľa k podstatnému
nedodržaniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré malo za následok vydanie
Rozhodnutia vo veci samej, ktoré je v rozpore so zákonom.
2. Nevysporiadanie sa s Vyjadrením, ktoré je podkladom Rozhodnutia
Ako je uvedené v bode 1. vyššie, Ministerstvo v odôvodnení Rozhodnutia uviedlo, že Držiteľ
zastáva názor, že pre účely porovnávania ÚUC Liekov nemožno zohľadniť ÚUC v iných členských
štátoch, ktoré sú určené pre iný subjekt ako je držiteľ registrácie alebo výrobca, a preto
zohľadnenie ÚUC Liekov určenej v Holandsku pre súbežného dovozcu považuje za nezákonné.
Držiteľ však toto vo Vyjadrení ako dôvod nesprávnej ceny z Holandska netvrdil a výklad
Ministerstva ohľadom jeho argumentácie je nesprávny. Ministerstvo sa teda v Rozhodnutí
vypriadavalo s argumentáciou, ktorú Držiteľ vôbec neuplatňoval, pričom so skutočne uplatnenou
argumentáciu o nesprávnosti ceny Liekov v Holandsku sa nevysporiadalo vôbec (okrem
argumentácie o zdroji údajov, s ktorou sa však vysporiadalo nesprávne).
Podľa § 79 ods. 1 Zákona o rozsahu „Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy
a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe
ministerstvu z jeho úradnej činnosti.“. Vyjadrenie teda bolo v celom svojom rozsahu podkladom, s
ktorým sa Ministerstvo malo v Rozhodnutí vysporiadať a malo ho reflektovať. Ministerstvo sa však
z podstatnou časťou Vyjadrenia nezaoberalo resp. si ho chybne interpretovalo. Týmto podľa
názoru Držiteľa nedodržalo svoju zákonnú povinnosť. V zmysle ustálenej judikatúry totižto musí
správny orgán, akým je aj Ministerstvo, v odôvodnení rozhodnutia reagovať na všetky návrhy,
námietky a vyjadrenia účastníkov konania k podkladu rozhodnutia a s týmito sa riadne
vysporiadať. V prípade, že konajúci správny orgán nevyhovie návrhom účastníka konania a ich
argumentácii, nepostačuje len skonštatovanie, že tieto považoval za nedôvodné, ale v odôvodnení

musí uviesť, prečo ich v danom prípade považuje za nerelevantné, neopodstatnené alebo
nedôvodné. 4
Takúto argumentáciu akceptoval v nedávnom rozhodnutí č. K561_N949 zo dňa 12.4.2021
(konanie ID 20264) aj samotný minister, keď v jeho odôvodnení uviedol:
„V odôvodnení preskúmavaného druhostupňového rozhodnutia taktiež nie sú predostreté
akékoľvek úvahy o tom, ako sa minister vysporiadal s ostatnými námietkami a vyjadreniami
držiteľa registrácie s výnimkou existencie prekážky litispendencie, a to ako posúdil držiteľom
registrácie namietanú neodôvodnenosť preskúmavaného prvostupňového rozhodnutia;
obchádzanie zákonných pravidiel pre porovnávanie úradne určených cien; s namietaným
zneužívaním práva zdravotnou poisťovňou, ktorému neprináleží ochrana zo strany ministerstva;
nejasnosťou a nejednoznačnosťou podkladov žiadosti zdravotnej poisťovne a odôvodnenia žiadosti
zdravotnej poisťovne nesplňujúcej zákonné požiadavky; porušovaním ústavnej garancie práva
podnikať [...]. Z dôvodu neuvedenie týchto skutočností v odôvodnení preskúmavaného
druhostupňového rozhodnutia minister v kontexte odôvodnenia uvedeného vo vzťahu k
preskúmavanému prvostupňovému rozhodnutiu zastáva názor, že preskúmavané druhostupňové
rozhodnutie je v rozpore s § 81 ods. 1 písm. e) v spojení s § 81 ods. 2 zákona.“ [dôraz pridaný
nami].
Táto argumentácia bola akceptovaná taktiež v rozhodnutí ministra č. S09866-2020OVSASK-4 zo dňa 29.6.2020 (v ktorom sa aplikujú tie isté procesné práva a princípy), keď v jeho
odôvodnení uviedol:
„Účastník má právo vyjadrovať sa k podkladom v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa
vyjadriť k jednotlivým dôkazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k
otázkam skutkovým i právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predísť
neskorším možným námietkam účastníkov, ktoré by mohli viesť k prieťahom v konaní alebo k iným
komplikáciám. Správny orgán je na základe týchto vyjadrení povinný ešte pred rozhodnutím veci
posúdiť, akým spôsobom sa vyrovná s uplatnenými námietkami, prípadne či nevykoná aj niektoré
ďalšie dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak sa takýto postup javí ako vhodný, prípadne
nevyhnutný.“
„správny orgán [je] povinný sa vysporiadať s argumentáciou a námietkami držiteľa
registrácie“
„Ministerstvo uvádza, že účelom odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia. Správny orgán v odôvodnení musí uviesť
nielen hodnotenie dôkazov ktoré vykonal a vysporiadať sa s pripomienkami a vyjadreniami
účastníka konania.“

„správny organ [je] povinný sa v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať s argumentáciou a
uvádzanými skutočnosťami účastníka konania v jeho prípadných vyjadreniach sa pred vydaním
rozhodnutia” [dôraz pridaný nami].
V podobných prípadoch a na základe rovnakej argumentácie došlo k zrušeniu
prvostupňových rozhodnutí taktiež v konaniach ID 21193, 21381, 21383 a 21386.
Ako vyplýva z Rozhodnutia, Ministerstvo sa so zásadnou časťou argumentácie Držiteľa vo
Vyjadrení nevysporiadalo. Týmto došlo k nedodržaniu procesných práv Držiteľa a nedodržaniu
základných zásad správneho konania v takej miere závažnosti, že boli podstatne porušené
ustanovenia o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohli mať za následok vydanie
Rozhodnutia vo veci samej v rozpore so zákonom. Aj v dôsledku tohto je Rozhodnutie
nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.
3. Záver
Na základe vyššie uvedeného je Držiteľ toho názoru, že pri cenách Liekov v Holandsku, z
ktorých vychádza v tomto konaní Ministerstvo, sa nejedná o ÚUC alebo ceny regulované vecne
príslušným orgánom, ale o ceny, ktoré nesplňujú požiadavky § 2 písm. e) Zákona o rozsahu a
nespadajú pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení, nebolo
preukázané naplnenie zákonných podmienok na použitie úradne určenej ceny dovozcu, a databáza,
z ktorej Ministerstvo ceny čerpalo, taktiež nespĺňa kritériá overiteľného zdroja údajov o cenách
liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Keďže Ministerstvo nepreukázalo splnenie vyššie uvedených podmienok vo vzťahu Liekom,
Rozhodnutie nie je riadne odôvodnené a z tohto dôvodu je nepreskúmateľné pre nedostatok
dôvodov, a zároveň tým, že sa Ministerstvo riadne nevysporiadalo s podstatnou čačou Vyjadrenia,
dopustilo sa takej vady konania, pre ktorú je Rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom.
V zmysle § 2 písmena f) Zákona o rozsahu má Držiteľ za to, že európsku referenčnú cenu
liekov Levemir a NovoRapid je možné určiť na základe údajov o cenách dostupných v nasledovných
krajinách:
a) Levemir:
1. Maďarsko: vo výške 80,04eur,
2. Bulharsko: vo výške 97,44eur,
3. Nemecko: vo výške 110,9 eur.
Vypočítaná európska referenčná cena lieku Levemir na základe uvedených skutočností s
platnosťou k 1.3.2022 bola vo výške 96,13 eur, tak ako je to uvedené v predložených údajoch
doručených Držiteľom na ministerstvo prostredníctvom CNref súboru v rámci konania ID 23895.

b) NovoRapid
1. Maďarsko: vo výške 42,34 eur,
2. Bulharsko: vo výške 56,83 eur,
3. Nemecko: vo výške 93,63 eur.
Vypočítaná európska referenčná cena lieku NovoRapid na základe uvedených skutočností s
platnosťou k 1.3.2022 bola vo výške 64,27 eur, tak ako je to uvedené v predložených údajoch
doručených Držiteľom na ministerstvo prostredníctvom CNref súboru v rámci konania ID 23895.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti si Držiteľ dovoľuje ministra požiadať, aby
v rámci konania o námietkach rozhodol tak, že týmto námietkam vyhovie a prvostupňové
Rozhodnutie Ministerstva zmení tak, že
i) konanie sa vo vzťahu k liekom Levemir a NovoRapid zastavuje alebo aby
ii) rozhodol, že ÚUC lieku Levemir sa určuje vo výške 96,13 eur a ÚUC lieku NovoRapid sa
neznižuje. Za kladné vybavenie vopred ďakujem.“
II.
Právny základ k námietke č. 1
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o znížení
úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 18 ods. 1 zákona o znížení úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 12 alebo z vlastného
podnetu.
Podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona predmetom porovnávania úradne určených cien je
porovnanie úradne určenej ceny lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch
pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa
registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %, inak úradne určená cena dovozcu, ak
nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte, inak úradne určená cena v inom
členskom štáte (ďalej len „porovnávanie cien liekov“); porovnávajú sa ceny liekov s rovnakou
účinnou látkou, rovnakým množstvom účinnej látky, rovnakou liekovou formou a rovnakým
počtom dávok lieku v balení, pričom sa prihliada na účinnú látku v lieku, množstvo účinnej látky
v lieku, liekovú formu a počet dávok lieku v balení.
Podľa § 94 ods. 2 zákona pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok a porovnávaní cien dietetických potravín sa za rozhodujúcu považuje skutočnosť, či liek,

zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina má v inom členskom štáte úradne určenú cenu
platnú ku dňu porovnávania úradne určených cien.
Podľa § 94 ods. 6 zákona Ak držiteľ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo
výrobca dietetickej potraviny pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok alebo porovnávaní cien dietetických potravín zistí, že úradne určená cena lieku, úradne
určená cena zdravotníckej pomôcky alebo úradne určená cena dietetickej potraviny presahuje
európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu zdravotníckej pomôcky alebo európsku
referenčnú cenu dietetickej potraviny, je povinný najneskôr do piatich dní od predloženia údajov
podľa odseku 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je zníženie úradne určenej
ceny lieku, úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky alebo úradne určenej ceny dietetickej
potraviny na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu
zdravotníckej pomôcky alebo európsku referenčnú cenu dietetickej potraviny.
Podľa § 94 ods. 8 zákona Za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín v iných členských štátoch sa považujú
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických
potravín alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s predajom, výdajom a distribúciou liekov,
zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o
ich vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, alebo vecne príslušnými orgánmi
Európskej únie.
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 č. 1 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 Novo Nordisk A/S so sídlom Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko (ďalej len „držiteľ
registrácie“) zo dňa 23.6.2022 (ďalej len „námietka“) proti bodom 6. a 8. prvostupňového
rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) č. S18677-2022-OKCHL25613 zo dňa 15.6.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým ministerstvo rozhodlo o
znížení úradne určenej ceny lieku 40817 Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni,
sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. Penfill) (ďalej len „liek 1“) a lieku 41377 NovoRapid Penfill 100
jednotiek/ml injekčný roztok v náplni, sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň) (ďalej len „liek 2“) (liek 1
a liek 2 ďalej spolu ako „lieky“) posúdila a odporúča ministrovi zdravotníctva, aby námietku podľa
§ 2 písm. e) bod 3. v spojení s § 94 ods. 8 písm. c) 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“) na základe § 82 ods. 13 zákona zamietol a prvostupňové rozhodnutie v bodoch 6. a 8.
výroku prvostupňového rozhodnutia potvrdil.
[...]
Kategorizačná rada preskúmala skutočný stav veci a zistila, že námietky držiteľa
registrácie sú neopodstatnené.
Držiteľ registrácie podal v súlade s § 94 ods. 6 zákona žiadosť o zníženie úradne určenej
ceny

lieku 1 na výšku 96,13 eur, a
určil európsku referenčnú cenu v podanom CNref súbore
lieku 2 na výšku 64,27 eur,
ktoré z pohľadu kategorizačnej rady prevyšujú výšku európskej referenčnej ceny týchto liekov
platnú k 1.3.2022.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že európska referenčná
cena lieku 1 a lieku 2 bola nesprávne identifikovaná držiteľom registrácie a nie ministerstvom.
Kategorizačná rada zastáva názor, že európska referenčná cena lieku 1 a lieku 2 bola držiteľom
registrácie nesprávne vypočítaná z dôvodu nezohľadnenia úradne určenej ceny lieku 1 a lieku 2 v
Holandsku.
Držiteľ registrácie z dôvodu nezohľadnenia úradne určenej ceny lieku 1 a lieku 2 v
Holandsku neuskutočnil kalkuláciu európskej referenčnej ceny lieku 1 a lieku 2 s použitím skutočne
troch najnižších úradne určených cien, ktorými sú úradne určené ceny v Maďarsku, Bulharsku a
Holandsku, ale nesprávne uviedol, že troma najnižšími úradne určenými cenami lieku 1 a lieku 2
v iných členských štátoch sú úradne určené ceny v Maďarsku, Bulharsku a Nemecku.
Podľa názoru kategorizačnej rady je však úradne určená cena lieku 1 a lieku 2 v Nemecku
až štvrtou najnižšou úradne určenou cenou týchto liekov v iných členských štátoch a skutočne
najnižšími úradne určenými cenami lieku 1 a lieku 2 sú úradne určené ceny v Maďarsku, Bulharsku
a Holandsku.
Úradne určená cena lieku 1 v Holandsku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 1 v Holandsku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne
určená cena vo výške 99,34 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 1, na základe
holandskej databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej
elektronickej
adrese:
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/documenten/publicaties/2022/03/01/prijslijst-vaststellingherijking-50-excel-pdf ˃ Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom
nasledovnej snímky holandskej databázy úradne určených cien liekov.

Ceny liekov publikované v holandskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR na úrovni
maloobchodnej ceny veľkodistribútora za 1 mernú jednotku, ktorou je v tomto prípade ml.

Kategorizačná rada stanovila cenu lieku 1 v Holandsku prepočítaním ceny lieku 1 za 1 ml
na cenu lieku 1 za 30 ml, ktoré obsahuje balenie lieku 1 nasledovným prepočtom:
ÚUC lieku 1 = 3,311497x30
ÚUC lieku 1 = 99,34 eur
Keďže cena lieku 1 v Holandsku nie je určená na úrovni ceny výrobcu lieku, teda ceny ktorá
nesmie byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Holandska, je nevyhnutné určiť výšku
úradne určenej ceny lieku 1 v Holandsku postupom podľa § 2 písm. e) bod 2. alebo 3. zákona.
Naopak, s ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované v holandskej databáze sú uvedené
v národnej mene EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené
ceny liekov na Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 1 v Holandsku do
slovenskej národnej meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
V zmysle § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne určená
cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená pri
prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu. Ak však cenu
výrobcu v inom členskom štáte nie je možné určiť ani vykonaním prepočtu podľa § 2 písm. e) bod
2. zákona, v zmysle § 2 písm. e) bod 3. zákona je úradne určenou cenou lieku v inom členskom štáte
najnižšia cena lieku určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, teda cena určená iným
členským štátom, ktorá nie je prepočítaná na úroveň ceny výrobcu.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že maloobchodnú cenu
lieku 1 určenú v Holandsku na úrovni veľkodistribútora, ktorá je úradne určenou cenou lieku 1 v
Holandsku, nie je možné prepočítať na výšku ceny lieku výrobcu podľa § 2 písm. e) bod. 2 zákona,
pretože výška prirážky/marže/ceny obchodného výkonu veľkodistribútora nie je podľa holandského

práva regulovaná a z tohto dôvodu nie sú ceny výrobcov verejne dostupné a nemožno ich vypočítať
z maloobchodných cien, pretože marže sa líšia od produktu k produktu.
Nakoľko nie je možné prepočítať výšku veľkoobchodnej ceny lieku 1 v Holandsku na úroveň
ceny výrobcu lieku 1, úradne určenú cenu lieku 1 v Holandsku je nevyhnutné stanoviť podľa § 2
písm. e) bod 3. zákona. Podľa tohto ustanovenia je úradne určenou cenou lieku v inom členskom
štáte najnižšia cena lieku určená respektíve regulovaná vecne príslušným orgánom. Podľa údajov
uvedených v holandskej databáze cien liekov, najnižšou cenou lieku 1 určenou vecne príslušným
orgánom Holandska je maloobchodná cena lieku 1 vo výške 99,34 eur.
Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 1 v Holandsku vo výške 99,34 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 1 v Nemecku vo výške 110,9 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 1 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 1 v Nemecku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 1 v iných členských štátoch.
Úradne určená cena lieku 2 v Holandsku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 2 v Holandsku je úradne určená cena vo výške 60,49 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 2, na základe
holandskej databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej
elektronickej
adrese:
<
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/documenten/publicaties/2022/03/01/prijslijst-vaststellingherijking-50-excel-pdf
˃ Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom

nasledovnej snímky holandskej databázy úradne určených cien liekov.

Ceny liekov publikované v holandskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR na
úrovni maloobchodnej ceny veľkodistribútora za 1 mernú jednotku, ktorou je v tomto prípade ml.
Kategorizačná rada stanovila cenu lieku 2 v Holandsku prepočítaním ceny lieku 2 za 1 ml
na cenu lieku 1 za 30 ml, ktoré obsahuje balenie lieku 2 nasledovným prepočtom:
ÚUC lieku 1 = 2,017010x30
ÚUC lieku 1 = 60,51 eur
Keďže cena lieku 2 v Holandsku nie je určená na úrovni ceny výrobcu lieku, teda ceny
ktorá nesmie byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Holandska, je nevyhnutné určiť
výšku úradne určenej ceny lieku 2 v Holandsku postupom podľa § 2 písm. e) bod 2. alebo 3. zákona.

Naopak, s ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované v holandskej databáze sú uvedené
v národnej mene EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené
ceny liekov na Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 2 v Holandsku do
slovenskej národnej meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
V zmysle § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne určená
cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená pri
prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu. Ak však cenu
výrobcu v inom členskom štáte nie je možné určiť ani vykonaním prepočtu podľa § 2 písm. e) bod
2. zákona, v zmysle § 2 písm. e) bod 3. zákona je úradne určenou cenou lieku v inom členskom štáte
najnižšia cena lieku určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, teda cena určená iným
členským štátom, ktorá nie je prepočítaná na úroveň ceny výrobcu.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že maloobchodnú cenu
lieku 2 určenú v Holandsku na úrovni veľkodistribútora, ktorá je úradne určenou cenou lieku 2 v
Holandsku, nie je možné prepočítať na výšku ceny lieku výrobcu podľa § 2 písm. e) bod. 2 zákona,
pretože výška prirážky/marže/ceny obchodného výkonu veľkodistribútora nie je podľa holandského
práva regulovaná a z tohto dôvodu nie sú ceny výrobcov verejne dostupné a nemožno ich vypočítať
z maloobchodných cien, pretože marže sa líšia od produktu k produktu.
Nakoľko nie je možné prepočítať výšku veľkoobchodnej ceny lieku 2 v Holandsku na úroveň
ceny výrobcu lieku 2, úradne určenú cenu lieku 2 v Holandsku je nevyhnutné stanoviť podľa § 2
písm. e) bod 3. zákona. Podľa tohto ustanovenia je úradne určenou cenou lieku v inom členskom
štáte najnižšia cena lieku určená respektíve regulovaná vecne príslušným orgánom. Podľa údajov
uvedených v holandskej databáze cien liekov, najnižšou cenou lieku 2 určenou vecne príslušným
orgánom Holandska je maloobchodná cena lieku 2 vo výške 60,51 eur.

Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 2 v Holandsku vo výške 60,51 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 2 v Nemecku vo výške 93,63 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 2 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 2 v Nemecku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 2 v iných členských štátoch.
Držiteľ registrácie sa nestotožňuje s ministerstvom identifikovanou úradne určenou cenou
liekov v Holandsku, pretože zastáva názor, že ceny liekov v Holandsku nie sú úradne určené, teda
neexistujú. Držiteľ registrácie dôvodí, že úradne určené ceny liekov v Holandsku neexistujú,
pretože (i) ceny liekov v Holandsku nie sú úradne určenými (regulovanými) cenami v Holandsku,
ale cenami, za ktoré lieky predáva dovozca liekov, (ii) úradne určené ceny liekov v Holandsku
neboli ministerstvom identifikované na základe overiteľnej databázy úradne určených cien liekov;
a (iii) ceny liekov v Holandsku sú určené pre dovozcu a nie sú splnené podmienky podľa § 94 ods.
1 písm. a) zákona pre zohľadnenie cien liekov určených pre dovozcu.
(i) Úradne určené ceny liekov v Holandsku nie sú úradne určenými cenami v inom členskom
štáte
Kategorizačná rada rozumie, že držiteľ registrácie zastáva názor, že ministerstvom
identifikované ceny liekov nie sú úradne určenými cenami liekov v inom členskom štáte, pretože
nie sú úradne určené alebo regulované vecne príslušným orgánom príslušného členského štátu, ale
sú „iba“ cenami, za ktoré dovozca týchto liekov dováža lieky na územie Holandska.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že ministerstvo v konaní
v prvom stupni určilo úradne určené ceny liekov na základe holandskej databázy úradne určených
cien liekov spravovanej Holandským zdravotným inštitútom, pričom z údajov uvedených v tejto
databáze vyplýva, že ceny liekov uvedené v tejto databáze sú cenami dovozcu liekov s daňou.
Kategorizačná rada túto skutočnosť preukazuje nasledovnými snímkami údajov o liekoch
uvedených v tejto databáze.

Kategorizačná rada však pri preskúmaní skutočného stavu veci vychádzala z holandskej
databázy úradne určených cien liekov určených holandským ministrom zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu stanoviť maximálne ceny liekov, ktorá je zverejnená na webovom sídle
organizácie Farmatec, ktorá je súčasťou holandského Ministerstva zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu a verejne dostupná na nasledovnej elektronickej adrese: <
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/documenten/publicaties/2022/03/01/prijslijst-vaststellingherijking-50-excel-pdf ˃.
Podľa tejto databázy úradne určenou cenou liekov v Holandsku je cena vo výške 99,34 eur
pre liek 1 a cena vo výške 60,51 eur pre liek 2. Podľa údajov uvedených v tejto databáze úradne
určené ceny liekov v Holandsku nie sú určované pre konkrétneho držiteľa registrácie, výrobcu či
paralelného dovozcu, ale generálne bez bližšieho identifikovania subjektu, pre ktorý sú ceny liekov
určené.
S ohľadom na skutočnosť, že ministerstvom úradne určená cena lieku 1 zodpovedá výške
úradne určenej ceny lieku 1 identifikovanej kategorizačnou radou na základe holandskej databázy
úradne určených cien liekov, ktorá určuje ceny liekov bez ohľadu na to či sú určené pre výrobcu,
držiteľa registrácie alebo paralelného dovozcu, kategorizačná rada zastáva názor, že námietka
držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne určenej ceny lieku 1 ministerstvom
prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
Úradne určená cena lieku 2 v Holandsku identifikovaná ministerstvom (60,49 eur) sa síce
odlišuje od výšky úradne určenej ceny lieku 2 identifikovanej kategorizačnou radou (60,51 eur),
avšak výška európskej referenčnej ceny lieku (53,22 eur) sa pri použití výšky úradne určenej ceny

lieku 2 identifikovanej kategorizačnou radou nemení, a preto kategorizačná rada zastáva názor,
že námietka držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne určenej ceny lieku 2
ministerstvom prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
(ii) Nie sú splnené zákonné podmienky pre zohľadnenie úradne určených cien liekov
určených dovozcovi liekov
Kategorizačná rada ďalej rozumie, že držiteľ registrácie namieta správnosť postupu
ministerstva pri použití holandskej databázy úradne určených cien liekov spravovanej Holandským
zdravotným inštitútom, nakoľko táto databáza nie je podľa § 94 ods. 8 zákona overiteľným zdrojom
údajov o cenách liekov v iných členských štátoch.
Ako už kategorizačná rada v predchádzajúcej časti tohto odborného odporúčania uviedla,
kategorizačná rada pri preskúmaní skutočného stavu veci vychádzala (odlišne od ministerstva
v konaní na prvom stupni) z holandskej databázy úradne určených cien liekov určených
holandským ministrom zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu, ktorý je podľa holandského
zákona o liekoch (WgP) vecne príslušný na reguláciu cien liekov. Táto databáza je zverejnená na
webovom sídle organizácie Farmatec, ktorá je súčasťou holandského Ministerstva zdravotníctva,
sociálnej starostlivosti a športu, a je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej adrese: <
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/documenten/publicaties/2022/03/01/prijslijst-vaststellingherijking-50-excel-pdf ˃.
S ohľadom na skutočnosť, že holandská databáza úradne určených cien liekov, z ktorej
vychádzala kategorizačná rada pri preskúmaní úradne určených cien liekov v Holandsku, je
zverejnená na webovom sídle organizácie Farmatec, ktorá je súčasťou holandského Ministerstva
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu, kategorizačná rada zastáva názor, že táto databáza
je overiteľným zdrojom údajov podľa § 94 ods. 8 písm. c) zákona.
Podľa § 94 ods. 8 písm. c) zákona za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v iných členských štátoch sa považujú verejne
dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o ich vyhotovení
orgánmi podľa písmena a) a b).
Vychádzajúc z vyššie uvedeného ustanovenia sa podľa názoru kategorizačnej rady za
overiteľný zdroj údajov považujú dokumenty zverejnené aj na iných webových sídlach ako je orgán
iného členského štátu vecne príslušný za určenie respektíve reguláciu cien liekov (v tunajšom
prípade holandský minister zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu), ak neexistuje
pochybnosť o tom, že tento dokument bol vyhotovený týmto orgánom. So zreteľom na skutočnosť,
že organizácia Farmatec je súčasťou holandského Ministerstva zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu, kategorizačná rada má za to, že napriek tomu, že predmetná holandská

databáza nie je zverejnená na webovom sídle ministerstva, ale jeho organizácie, neexistuje
pochybnosť o tom, že bola vyhotovená vecne príslušným orgánom holandským ministerstvom.
S ohľadom na skutočnosť, že ministerstvom úradne určená cena lieku 1 zodpovedá výške
úradne určenej ceny lieku 1 identifikovanej kategorizačnou radou na základe holandskej databázy
úradne určených cien liekov, ktorá určuje ceny liekov bez ohľadu na to či sú určené pre výrobcu,
držiteľa registrácie alebo paralelného dovozcu, kategorizačná rada zastáva názor, že námietka
držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne určenej ceny lieku 1 ministerstvom
prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
Úradne určená cena lieku 2 v Holandsku identifikovaná ministerstvom (60,49 eur) sa síce
odlišuje od výšky úradne určenej ceny lieku 2 identifikovanej kategorizačnou radou (60,51 eur),
avšak výška európskej referenčnej ceny lieku (53,22 eur) sa pri použití výšky úradne určenej ceny
lieku 2 identifikovanej kategorizačnou radou nemení, a preto kategorizačná rada zastáva názor,
že námietka držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne určenej ceny lieku 2
ministerstvom prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
(iii) Ceny liekov v Holandsku sú určené pre dovozcu a nie sú splnené podmienky podľa §
94 ods. 1 písm. a) zákona pre zohľadnenie cien liekov určených pre dovozcu
Kategorizačná rada taktiež rozumie, že držiteľ registrácie zastáva názor, že ministerstvo
nemohlo pre výpočet úradne určenej ceny liekov použiť úradne určené ceny liekov v Holandsku,
pretože tieto ceny sú cenami paralelného dovozcu týchto liekov a nie sú splnené ustanovením § 94
ods. 1 písm. a) zákona stanovené podmienky pre zohľadnenie ceny paralelného dovozcu lieku.
Držiteľ registrácie dôvodí, že ceny podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona možno pre účely
medzinárodného porovnávania úradne určených cien lieku v iných členských štátoch použiť
úradne určenú cenu lieku určenú pre paralelného dovozcu lieku výlučne vtedy, ak je trhový podiel
predaja paralelného dovozcu lieku najmenej 50%. Držiteľ registrácie v tejto súvislosti uviedol:
„Pokiaľ by dané ceny aj boli aj úradne určenými alebo regulovanými cenami Liekov v Holandsku
ustanovenie § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu stanovuje, že takéto ceny môžu byť zohľadnené,
a to dokonca iba v rámci porovnávania ÚUC, a nie tohto typu konania, ak je trhový podiel predaja
lieku výrobcu alebo držiteľa registrácie v porovnávanom členskom najmenej 50 %. [...]
Ministerstvo však v konaní nepredložilo žiadne podklady ani dôkazy, ktoré by trhový podiel
preukazovali, resp. by ho preukazovali na konkrétnej úrovni distribučného reťazca (napr. na úrovni
dovozu, na úrovni predaja lekárňam alebo distribútorom lieku). Inými slovami, ministerstvo
nepreukázalo, že by bola splnená druhá podmienka § 94 ods. 1 písm. a) Zákona o rozsahu, aby sa
mohla zohľadniť cena pre dovozcu.“
Tak ako už kategorizačná rada vyššie v tomto odbornom odporúčaní uviedla, je pravdou,
že ministerstvo v konaní v prvom stupni určilo úradne určené ceny liekov na základe holandskej

databázy úradne určených cien liekov spravovanej Holandským zdravotným inštitútom, pričom
z údajov uvedených v tejto databáze vyplýva, že ceny liekov uvedené v tejto databáze sú cenami
dovozcu liekov. Kategorizačná rada túto skutočnosť preukazuje nasledovnými snímkami údajov
o liekoch uvedených v tejto databáze.

Kategorizačná rada však pri preskúmaní skutočného stavu veci vychádzala z holandskej
databázy úradne určených cien liekov určených holandským ministrom zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu stanoviť maximálne ceny liekov, ktorá je zverejnená na webovom sídle
organizácie Farmatec, ktorá je súčasťou holandského Ministerstva zdravotníctva, sociálnej
starostlivosti a športu a je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej adrese: <
https://www.farmatec.nl/prijsvorming/documenten/publicaties/2022/03/01/prijslijst-vaststellingherijking-50-excel-pdf ˃.
Podľa tejto databázy maximálnou cenou liekov v Holandsku je cena vo výške 99,34 eur pre
liek 1 a cena vo výške 60,51 eur pre liek 2. Podľa údajov uvedených v tejto databáze úradne určené
ceny liekov v Holandsku nie sú určované pre konkrétneho držiteľa registrácie, výrobcu či
paralelného dovozcu, ale generálne bez bližšieho identifikovania subjektu, pre ktorý sú ceny liekov
určené.
S ohľadom na skutočnosť, že ministerstvom úradne určená cena lieku 1 zodpovedá výške
úradne určenej ceny lieku 1 identifikovanej kategorizačnou radou na základe holandskej databázy
úradne určených cien liekov, ktorá určuje ceny liekov bez ohľadu na to či sú určené pre výrobcu,
držiteľa registrácie alebo paralelného dovozcu, kategorizačná rada zastáva názor, že námietka

držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne určenej ceny lieku 1 ministerstvom
prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
Úradne určená cena lieku 2 v Holandsku identifikovaná ministerstvom (60,49 eur) sa síce
odlišuje (z dôvodu nesprávneho zaokrúhlenia čísla na dve desatinné miesta po výpočte
65,94/1,09=60,495412844) od výšky úradne určenej ceny lieku 2 identifikovanej kategorizačnou
radou (60,51 eur), avšak výška európskej referenčnej ceny lieku (53,22 eur) sa pri použití výšky
úradne určenej ceny lieku 2 identifikovanej kategorizačnou radou nemení, a preto kategorizačná
rada zastáva názor, že námietka držiteľa registrácie je z pohľadu správnosti zníženia úradne
určenej ceny lieku 2 ministerstvom prvostupňovým rozhodnutím irelevantná.
Kategorizačná rada na tomto mieste však považuje za dôležité uviesť, že s tvrdením držiteľa
registrácie by sa nebolo možné stotožniť ani v prípade, ak by úradne určená cena liekov
v Holandsku bola určená výlučne pre dovozcu. Kategorizačná rada má za to, že podľa § 94 ods. 1
písm. a) zákona podmienka 50 %-ného podielu na trhu sa vzťahuje výlučne na ceny liekov určené
pre výrobcu a držiteľa registrácie a nie pre paralelného dovozcu. Jedinou podmienkou pre
zohľadnenie ceny lieku určenej pre paralelného dovozcu podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona je
skutočnosť, že táto cena určená pre paralelného dovozcu nie je vyššia ako úradne určená cena
v inom členskom štáte.
Podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona predmetom porovnávania úradne určených cien je
porovnávanie úradne určenej ceny lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch
pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo
držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %, inak úradne určená cena
dovozcu, ak nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte.
Vychádzajúc z dikcie § 94 ods. 1 písm. a) zákona „ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu
alebo držiteľa registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %“ kategorizačná rada
zastáva názor, že podmienka 50 % trhové podielu sa uplatňuje výlučne vo vzťahu k cene lieku
určenej pre držiteľa registrácie alebo výrobcu lieku, avšak nie pre dovozcu lieku, ktorého
posúdenie je predmetom tunajšieho prípadu, nakoľko podľa tohto ustanovenia sa skúma výlučne
trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa registrácie. Naopak toto ustanovenie podmienku
minimálneho trhového podielu vo vzťahu k dovozcovi lieku neustanovuje.
Vychádzajúc z dikcie § 94 ods. 1 písm. a) zákona „inak úradne určená cena dovozcu, ak
nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte“ kategorizačná rada považuje za
jedinú podmienku pre zohľadnenie ceny pre účely porovnávania určenej pre dovozcu v inom
členskom štáte skutočnosť, že cena lieku určená pre dovozcu neprevyšuje inú úradne určenú cenu
v tomto inom členskom štáte.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody kategorizačná rada považuje námietky držiteľa
registrácie za neopodstatnené a odporúča ministrovi rozhodnúť tak, ako je uvedené v úvode tohto
odborného odporúčania.“
IV.
Posúdenie námietky č. 1 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.
Minister rovnako ako kategorizačná rada zastáva názor, európska referenčná cena lieku 1 a
lieku 2 bola správne identifikovaná ministerstvom v konaní na prvom stupni a nesprávne držiteľom
registrácie, pretože držiteľ registrácie pri kalkulácii európskej referenčnej ceny lieku 1 a lieku 2
vychádzal z nesprávne identifikovanej úradne určenej ceny lieku 1 a lieku 2 v Holandsku
v dôsledku čoho európsku referenčnú cenu lieku 1 a lieku 2 vypočítal na základe nesprávne
určených troch najnižších úradne určených cien lieku 1 a lieku 2 v iných členských štátoch
(vychádzal z úradne určených cien v Maďarsku, Bulharsku a Nemecku namiesto skutočne troch
najnižších úradne určených cien v Maďarsku, Bulharsku a Holandsku).
Minister zastáva názor, že držiteľ registrácie nesprávne identifikoval úradne určenú cenu
lieku 1 a lieku 2 v Holandsku z dôvodov uvedených v odbornom odporúčaní kategorizačnej rady.

Odôvodnenie k námietke č. 2
I.
Skutkové okolnosti k námietke č. 2
Dňa 15.3.2022 ministerstvo oznámilo začatie konania vo veci porovnávania úradne
určených cien liekov podľa § 94 zákona vedeného pod ID konania: 23895 (ďalej len
„referencovanie“).
Podľa § 94 ods. 4 písm. a) zákona je držiteľ registrácie lieku v konaní o referencovaní
povinný predložiť ministerstvu údaje o úradne určených cenách lieku v iných členských štátoch
alebo vyhlásenie o tom, že také údaje neexistujú alebo nie sú verejne dostupné, a to do lehoty
stanovenej v oznámení o začatí konania o referencovaní.
Podľa § 94 ods. 4 písm. b) zákona a oznámenia o začatí konania o referencovaní sa úradne
určené ceny lieku v iných členských štátoch porovnávali, teda výška európskej referenčnej ceny
lieku sa určovala, k 1.3.2022.
Podľa § 94 ods. 6 zákona ak držiteľ registrácie pri referencovaní zistí, že úradne určená
cena lieku, presahuje európsku referenčnú cenu lieku, je povinný najneskôr do piatich dní od
predloženia údajov podľa § 94 ods. 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je
zníženie úradne určenej ceny lieku na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku.
Držiteľ registrácie dňa 13.04.2022 podal na ministerstvo v súlade s § 94 ods. 6 zákona
žiadosť o zníženie úradne určenej ceny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov
(ďalej len „žiadosť“).
Dňa 13.4.2022 držiteľ registrácie, podal žiadosť o zníženie úradne určenej ceny:
lieku 76788 Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablet, tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al) (ďalej len „liek 1“) na výšku 99,85 eur,
lieku 39022 Januvia 50 mg filmom obalené tablet, tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
(ďalej len „liek 2“) na výšku 17,07 eur.
Ministerstvo žiadosť preskúmalo a malo za to, že držiteľom registrácie navrhovaná výška
úradne určenej ceny lieku v rozpore s povinnosťou uloženou ustanovením § 94 ods. 6 zákona
prevyšuje výšku európskej referenčnej ceny lieku.
S ohľadom na skutočnosť, že držiteľ registrácie nepodal žiadosť o zníženie úradne
určených cien liekov na výšku zodpovedajúcu výške rovnej alebo nižšej európskych referenčných
cien liekov zistených ministerstvom, ministerstvo dňa 20.5.2022 začalo z vlastného podnetu

konanie o znížení úradne určených cien liekov na výšku európskych referenčných cien liekov
zistených ministerstvom, a to na výšku:
98,64 eur vo vzťahu k lieku 1, a
16,67 eur vo vzťahu k lieku 2.
Dňa 27.5.2022 podal držiteľ registrácie liekov na ministerstvo pripomienku k podkladom
na vydanie prvostupňového rozhodnutia o znížení úradne určených cien liekov (ďalej len
„pripomienka“). Držiteľ registrácie v pripomienke uviedol nasledovné.
„1.

Neexistencia ÚUC v Nemecku splňujúca kritéria Zákona o rozsahu

Ako vyplýva z prílohy Oznámenia „Zdroje údajov“, ktorý tvorí podklad pre rozhodovanie
a návrhy ÚUC, pri krajine Nemecko vychádzalo Ministerstvo z údajov o cenách v databáze
dostupnej
na
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx
pričom zohľadnilo cenu „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ dostupnú v tejto databáze k
1.3.2022.
Použitie ceny „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ zo strany Ministerstva je podľa názoru
Držiteľa registrácie nesprávne z nižšie uvedených dôvodov.
V zmysle § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je úradne určenou cenou lieku v inom členskom
štáte Európskej únie
1. cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku nemožno
určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku nemožno určiť podľa druhého bodu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v každom prípade sa musí jednať o cenu, ktorá je
regulovaná alebo určená zo strany vecne príslušného orgánu v danom členskom štáte EÚ. Pokiaľ
v danom štáte nie je ÚUC alebo iná cena určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, pre
účely určovania ÚUC na Slovensku cena z daného štátu neexistuje.
Hoci Držiteľ registrácie v minulosti ÚUC z Nemecka uvádzal v snahe vyhnúť sa neuvedeniu
žiadnych údajov, v skutočnosti je mechanizmus určovania cien liekov v Nemecku taký, že ceny nie
sú určované resp. regulované žiadnym vecne príslušným orgánom. Ceny totižto nie sú určované
správnym aktom na základe zákona, teda jednostranným právnym úkonom, ktorým orgán verejnej
správy autoritatívne rozhoduje o právnych pomeroch určitých adresátov, ako je tomu na Slovensku
a ÚUC nie sú určované alebo regulované priamo právnymi predpismi. Nemecký systém regulácie

cien liekov je postavený na dohodách o výške úhrady za lieky z verejného zdravotného poistenia
medzi farmaceutickými spoločnosťami resp. farmaceutickými podnikateľmi (v nemčine:
Pharmazeutische Unternehmer) a Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní (v nemčine:
Spitzenverband Bund der Krankenkassen).
Ako je uvedené v § 130b ods. 1 Piatej knihy Sociálneho zákonníka (v nemčine:
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)) (ďalej len „SGB V“) „Zastrešujúci zväz zdravotných
poisťovní dojednáva s farmaceutickými podnikateľmi na základe Uznesenia Spoločného
Spolkového výboru o vyhodnotení prínosov v zmysle § 35a odsek 3 s účinkom pre všetky zdravotné
poisťovne sumy úhrad za lieky, ktoré týmto uznesením neboli zaradené do žiadnej tarifnej skupiny.
Suma úhrady (refundácie) sa dojednáva ako zľava na predajnú cenu farmaceutického
podnikateľa.“; viď úradný preklad daného ustanovenia.
Uvedené vyplýva aj z dôvodovej správy k návrhu zákona na reorganizáciu trhu s liečivami
v rámci zákonného zdravotného poistenia (Zákon o reorganizácii trhu s liečivami – AMNOG), kde
sa uvádza:
„Za § 130a sa doplní nasledovný § 130b:
„§ 130b
Dojednania medzi Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní (Spitzenverband Bund der
Krankenkassen) a farmaceutickými podnikateľmi o sume úhrad (refundácií) za lieky (1)
Zastrešujúci zväz zdravotných poisťovní dojednáva s farmaceutickými podnikateľmi na základe
Uznesenia Spoločného Spolkového výboru o vyhodnotení prínosov v zmysle § 35a odsek 3 s
účinkom pre všetky zdravotné poisťovne sumy úhrad za lieky, ktoré týmto uznesením neboli
zaradené do žiadnej tarifnej skupiny. Suma úhrady (refundácie) sa dojednáva ako zľava na
predajnú cenu farmaceutického podnikateľa.“; viď úradný preklad relevantných častí dôvodovej
správy.
V prípade Liekov je suma úhrady predmetom dohody podľa § 130b SGB V, a to tak, že sa
individuálne dohodne zľava resp. suma refundácie, ktorú držiteľ registrácie vracia pri úhrade
liekov z verejného zdravotného poistenia. Výška zľavy je teda výsledkom dohody, je dôverná a nie
je rovnaká pre všetky lieky a všetky situácie. Toto potvrdzuje aj znenie poslednej vety § 130b ods.
1 SGB V, kde sa uvádza „Rokovania a ich príprava, ako aj podklady k rokovaniam a protokoly o
dojednaní sumy úhrady sú dôverné.“. Pri dohode o výške zľavy sa vychádza z predajnej ceny
výrobcu alebo dovozcu lieku do Nemecka, teda „Preis des Pharmazeutischen Unternehmers
(PpU))“.
Na základe vyššie uvedeného, cenotvorba v Nemecku je teda založená na systéme
individuálnych dôverných dohôd, a nie na základe určovania alebo regulácie zo strany verejného

orgánu. Tento systém nie je možno považovať za porovnateľný s mechanizmom určovania ÚUC
predpokladaným Zákonom o rozsahu a ceny, ktoré sú jeho výsledkom nemožno považovať za ÚUC
v zmysle § 2 písm. e) Zákona za rozsahu.
Ako už bolo zmienené vyššie, na to aby mohlo byť naplnené kritérium, že ÚUC je určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, musel by existovať správny akt vydaný takýmto
orgánom, ktorým by sa ÚUC určovala alebo regulovala. V prípade Nemecka takýto akt neexistuje,
nemecká právna úprava ho ani nepredpokladá a namiesto neho je cenotvorba založená na
zmluvnom základe. Tieto dohody majú v zmysle nemeckej právnej úpravy dôverný charakter,
pričom nemecký systém nepredpokladá, že ich výsledky (výsledné ceny) budú verejne dostupné.
Inými slovami, považuje ich za dôverné obchodné údaje náležiace držiteľom registrácie a priznáva
im právo na ich ochranu pred zverejnením.
Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že Nemecko neparticipuje v Európskej integrovanej
databáze informácií o cenách liekov (EURIPID)1 a ceny z Nemecka neboli, ako iba jedného z
dvoch členských štátov EÚ, nikdy v tejto databáze dostupné.2
Tento záver rovnako potvrdzuje aj skutočnosť, že nemecké orgány nepovažujú nemeckú
ÚUC za takú, ktorá by spĺňala kritérium určenia zo strany príslušných orgánov podľa čl. 2 ods. 3
Smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich
stanovovanie cien liekov pre ľudskú spotrebu a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov
zdravotného poistenia, v dôsledku čoho v Nemecku neexistuje ani verejne dostupný zdroj ÚUC a
Nemecko neinformuje Komisiu o výške ÚUC, ako požaduje dané ustanovenie.
Držiteľ registrácie zastáva na podklade vyššie uvedenej argumentácie názor, že cena
„APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ nie je úradne určenou alebo regulovanou cenou v Nemecku
splňujúca kritéria § 2 písm. e) Zákona za rozsahu. Pokiaľ Ministerstvo nepredloží dôkazy, ktoré by
potvrdzovali záver, že sa jedná o cenu splňujúcu zákonné kritéria a nevyvráti argumentáciu
Držiteľa registrácie, Ministerstvom použitú cenu nemožno považovať za podloženú a právne
zdôvodnenú. Pokiaľ by Ministerstvo v konaní nepreukázalo splnenie vyššie uvedených podmienok
vo vzťahu k Liekom, neunieslo by dôkazné bremeno vo vzťahu k svojim tvrdeniam a rozhodnutie by
bolo podľa názoru Držiteľa registrácie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.
2. Použitie zdroja údajov v krajine Nemecko, ktorý nespĺňa kritéria overiteľného zdroja
údajov podľa Zákona o rozsahu a použitie cien Liekov v Nemecku vo vzťahu, ku ktorým
nebolo preukázané, že sa jedná o ceny úradne určené alebo regulované vecne príslušným
orgánom
Podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu sa za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov v iných
členských štátoch považujú:

a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s
predajom, výdajom a distribúciou liekov,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o ich
vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov alebo vecne príslušnými orgánmi Európskej únie.
Hoci uvedené ustanovenie určuje overiteľné zdroje údajov vo vzťahu k porovnávaniu
úradne určených cien (referencovaniu), jeho jednoznačným cieľom je určiť ich vo vzťahu ku
všetkým typom kategorizačných konaní, vrátane aktuálneho konania. Sme toho názoru, že v zmysle
z ustanovení Zákona o rozsahu a dlhodobej implementačnej praxe platí, že ak sa v nejakom konaní
pracuje s ÚUC z iných členských štátov Európskej únie, tieto majú vychádzať z overiteľných
zdrojov údajov o cenách liekov, ktoré spĺňajú kritéria § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu (na overiteľné
zdroje údajov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu sa odvoláva ministerstvo aj v Oznámení).
Podľa
názoru
Držiteľa
databáza
dostupná
na
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx nespĺňa ani jedno z
vyššie
uvedených
kritérií.
Podľa
informácii
v
časti
https://www.cgm.com/deu_de/impressum/lauerfischer-gmbh.html je táto stránka a databáza na nej
prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou LAUERFISCHER GmbH (t.j. žiadnou z prípustných entít
uvedených v § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu). Zároveň sa v danej časti uvádza, že spoločnosť
LAUER-FISCHER GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť
a úplnosť informácií poskytnutých na danej stránke.
Zdroj údajov, z ktorého v tomto konaní vychádza Ministerstvo teda podľa názoru Držiteľa
registrácie nepredstavuje overiteľný zdroj údajov o cenách liekov v iných členských štátoch
Európskej únie v zmysle ustanovenia § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Zároveň podľa § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je ÚUC lieku v inom členskom štáte Európskej
únie, ktorá je relevantná pre výpočet európskej referenčnej ceny / určovanie ÚUC na Slovensku:
a) cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
b) iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku, nemožno
určiť podľa prvého bodu,

c) najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, nemožno určiť podľa druhého bodu.
Držiteľ registrácie vo vzťahu k cene „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ dostupnej vo
vyššie uvedenej databáze uvádza, že Ministerstvo vo vzťahu k nej neuviedlo, žiadne podklady /
dôkazy preukazujúce, že by sa jednalo o úradne určenú alebo regulovanú cenu (toto je relevantné
najmä s ohľadom na to, že databáza je prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou a bez akýchkoľvek
záruk správnosti a presnosti).
3. Záver
Na základe vyššie uvedeného je Držiteľ registrácie toho názoru, že pri cenách Liekov v
Nemecku, z ktorých vychádza v tomto konaní Ministerstvo sa nejedná o ÚUC alebo ceny
regulovanú vecne príslušným orgánom, ale o ceny, ktoré nesplňujú požiadavky § 2 písm. e) Zákona
o rozsahu a nespadajú pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení,
pričom databáza, z ktorej ministerstvo ceny čerpalo taktiež nespĺňa kritériá overiteľného zdroja
údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Pokiaľ by Ministerstvo v konaní nepreukázalo splnenie vyššie uvedených podmienok vo
vzťahu k Liekom, rozhodnutie by bolo podľa názoru Držiteľa registrácie nepreskúmateľné pre
nedostatok dôvodov.
S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti si týmto dovoľujeme požiadať, aby
Ministerstvo zastavilo konanie začaté na základe Oznámenia ohľadne Liekov, alebo aby v prípade
liekov Janumet a Januvia určilo ÚUC nasledovne, rovnako ako navrhoval Držiteľ registrácie v
žiadosti o zníženie ÚUC Liekov v konaní ID 25204:
Názov lieku
Janumet
Januvia

Návrh ÚUC
99,85 eur
17,07 eur

“
Dňa 15.6.2022 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým v bodoch 36. a 37.
výroku prvostupňového rozhodnutia rozhodlo o znížení úradne určenej ceny:
lieku 1 na 98,64 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 1 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Nemecko
EUR
kurz

druhá najnižšia
Dánsko
Prepočet DKK
kurz
na euro

Prepočet
na euro

tretia najnižšia cena
Fínsko
EUR
kurz Prepočet
na euro

93,10

-

93,10

748,85

7,4375

100,69

102,14

-

102,14

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 1 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 1 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 1 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 1 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 1 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 1, a to na 98,64 eur.
lieku 2 na 16,67 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 2 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Nemecko
EUR
kurz
15,96

-

druhá najnižšia
Portugalsko
Prepočet EUR
kurz
na euro
15,96
16,99
-

Prepočet
na euro
16,99

tretia najnižšia cena
Grécko
EUR
kurz Prepočet
na euro
17,05
17,05

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 2 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 2 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 2 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 2 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 2 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 2, a to na 16,67 eur.
Ministerstvo v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia k pripomienke držiteľa registrácie
uviedlo nasledovné.
„Držiteľ registrácie predmetných liekov, ako účastník konania, v zákonom stanovenej
lehote doručil ministerstvu vyjadrenie uverejnené na elektronickom portáli Kategorizácia v konaní
ID 25613, https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/25613, v ktorom pripomienkoval
navrhnutú cenu predmetných liekov v Nemecku. Ministerstvo argumentáciu držiteľa registrácie
preskúmalo a dospelo k záveru, že nie je dôvodná.
Ministerstvo v oznámení o začatí konania z podnetu Ministerstva vo veci zníženia úradne
určených cien navrhlo úradne určenú cenu pre lieky v nasledovnom znení:

Podľa názoru držiteľa registrácie zdroj, ktorý použilo ministerstvo pre zistenie úradne
určenej ceny v Nemecku nie je správny a nespĺňa požiadavky podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Držiteľ registrácie to dôvodí tým, že ministerstvom použitá databáza prevádzkovaná spoločnosťou
LAUERFISHER GmbH nepredstavuje overiteľný zdroj údajov o cenách liekov v iných členských
štátoch Európskej únie v zmysle ustanovenia § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Ministerstvo dohľadalo zverejnenú cenu lieku Janumet v troch nemeckých databázach
zverejňujúcich ceny liekov. Ceny liekov publikované v nemeckej databáze Roteliste a Gelbeliste sú
uvedené vo výške cien liekov pre konečného spotrebiteľa (vo výške ceny lieku zahrňujúcej cenu
lieku výrobcu a výšku prirážok/marží/cien obchodných výkonov veľkodistribútora a poskytovateľa
lekárenskej starostlivosti).
Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Janumet v Nemecku v databáze
Roteliste vo výške 128,98 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej
adrese
<
https://www.rote-liste.de/suche/praep/218100/Janumet%C2%AE%2050%C2%A0mg%2F850%C2%A0mg%2F50%C2%A0mg%2F1000%C2
%A0mg%20Filmtabletten >.
Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy rote liste
úradne určenej ceny lieku Janumet.

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Janumet v Nemecku v databáze
Gelbeliste vo výške 128,98 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej adrese < https://www.gelbe-liste.de/ >.
Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy Gelbe
liste úradne určenej ceny lieku Janumet.

Ministerstvo vykonalo prepočet úradne určenej ceny v členskom štáte Nemecko v súlade s
Vyhláškou o cenách za lieky (AMPreisV).

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Janumet v Nemecku v databáze
LAUER-TAXE vo výške 128,98 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej
adrese
<
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx >.
Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy LAUERTAXE úradne určenej ceny lieku Janumet.

V databáze je uvedená aj cena na úrovni výrobcu a to „APU/HAP (Herstellerabgabepreis),
ktorá je vo výške 93,10 EUR, rovnako ako prepočítaná cena z databáz Roteliste a Gelbeliste.
Ministerstvo môže konštatovať že liek Janumet má zverejnenú cenu v troch nemeckých
databázach a teda má úradne určenú cenu v Nemecku.
Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Januvia v Nemecku v databáze
Roteliste vo výške 31,45 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej
adrese
ps://www.rote-liste.de/suche/praep/210860/JANUVIA%C2%AE%2025%C2%A0mg%2F50%C2%A0mg%2F100%C2%A0mg%20Filmtabletten >.
Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy rote liste
úradne určenej ceny lieku Januvia.

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Januvia v Nemecku v databáze
Gelbeliste vo výške 31,45 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej adrese < https://www.gelbe-liste.de/ >.
Ministerstvo preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy
Gelbeliste úradne určenej ceny lieku Januvia.

Ministerstvo vykonalo prepočet úradne určenej ceny v členskom štáte Nemecko v súlade s
Vyhláškou o cenách za lieky (AMPreisV).

Ministerstvo identifikovalo úradne určenú cenu lieku Januvia v Nemecku v databáze
LAUERTAXE vo výške 31,45 eur pre konečného spotrebiteľa verejne dostupnej na nasledovnej
elektronickej
adrese
<
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx >. Ministerstvo
preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou nemeckej databázy LAUER-TAXE úradne
určenej ceny lieku Janumet.

V databáze je uvedená aj cena na úrovni výrobcu a to „APU/HAP (Herstellerabgabepreis),
ktorá je vo výške 15,96 EUR, rovnako ako prepočítaná cena z databáz Roteliste a Gelbeliste.
Ministerstvo môže konštatovať že liek Januvia má zverejnenú cenu v troch nemeckých
databázach a teda má úradne určenú cenu v Nemecku.
V súvislosti s vyjadrením držiteľa registrácie a argumentácou, cena „APU/HAP
(Herstellerabgabepreis)“ nie je úradne určenou alebo regulovanou cenou v Nemecku splňujúca
kritéria § 2 písm. e) Zákona za rozsahu, má Ministerstvo za to a to aj na základe emailovej
korešpondencie so zástupcom asociácie zdravotných poisťovní, že „APU/HAP
(Herstellerabgabepreis)“ pre určenie úradne určenej ceny v štáte Nemecko je interpretovaná
správne pre účely porovnávania úradne určených cien v zmysle § 2 písm. e) zákona.

Vzhľadom k uvedenému má ministerstvo za to, že úradne určená cena v Nemecku pre liek
Janumet a liek Januvia bola uvedená správne.
Vzhľadom k uvedenému ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.“
Dňa 23.6.2022 podal držiteľ registrácie na ministerstvo námietky proti bodom 36. a 37.
výroku prvostupňového rozhodnutia. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové
rozhodnutie je vo vzťahu k uvedeným bodom nezákonné z nasledovných dôvodov.
„1.

Neexistencia ÚUC v Nemecku splňujúca kritéria Zákona o rozsahu

Ako vyplýva z Rozhodnutia pri určení cien Liekov v krajine Nemecko, na ktorých je založený
výpočet európskej referenčnej ceny a ÚUC, vychádzalo Ministerstvo z databáz Gelbe Liste, Rote
Liste a Lauer Taxe. Držiteľ registrácie považuje z nižšie uvedených dôvodov ceny dohľadané vo
všetkých troch databázach za nesprávne a také, ktoré nie je možné uplatniť v rámci
kategorizačných a cenových konaniach podľa Zákona o rozsahu.

Ceny Liekov v databáze Gelbe Liste
Použitie tejto databázy nie je správne, nakoľko cena v nej uvedená nepredstavuje ÚUC
alebo regulovanú vecne príslušným orgánom ako požaduje § 2 písm. e) Zákona o rozsahu a taktiež
sa nejedná o zdroj údajov, ktorý spĺňal kritéria overiteľného zdroja údajov o cenách liekov podľa
§ 94 ods. 8 Zákona o rozsahu, čo je kritérium ktoré je nutné aplikovať aj v tomto konaní.
Databáza „Gelbe Liste“ je vlastnená a prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Vidal
MMI Germany GmbH, Monzastraße 4, 63225 Langen, Nemecko. Toto preukazujeme
„Podmienkami používania“ tejto databázy, konkrétne ich § 1 (1) dostupnými na
https://www.gelbe-liste.de/nutzungsbedingungen a taktiež informáciami uvedenými v časti
„Impressum“ dostupnej na https://www.gelbe-liste.de/impressum. Zároveň nikde v „Podmienkach
používania” ani na iných miestach sa neuvádza, že by databáza obsahovala ÚUC alebo ceny
regulované vecne príslušným orgánom ako požaduje § 2 písm. e) Zákona o rozsahu. Naopak § 7
(2) „Podmienok používania“ upozorňuje, že nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť,
správnosť a úplnosť údajov, pričom za rozhodujúce považuje materiály farmaceutických
spoločností, nemeckých federálnych orgánov a Európskej agentúry pre lieky (v nemčine „Eine
Gewährleistung oder Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der für zur
Verfügung gestellten Dokumente, Informationen oder Datenbankinhalte wird vom Anbieter nicht
übernommen. Maßgeblich sind die aktuellen Informationsmaterialien der pharmazeutischen
Unternehmen sowie etwaige Informationen der zuständigen Bundesoberbehörden oder der
Europäischen Arzneimittel-Agentur.“).
V prípade cien v databáze „Gelbe Liste“ sa jedná o ceny, ktoré sa uplatňujú pri úhradách
na základe zdravotného poistenia, ktoré sú výsledkom konkrétnych dojednaní. Databáza „Gelbe
Liste“ je určená výhradne pre predpisujúcich lekárov a pre účely zistenia aktuálnych zmluvných /
trhových cien liekov na trhu, t.j. nie pre účely zistenia úradne určených cien liekov alebo
akýchkoľvek iných cien určených alebo regulovaných vecne príslušnými orgánmi verejnej správy.
Uvedené vyplýva z § 2 (1) „Podmienok používania“: „Online služby poskytovateľa sú určené
výlučne na informačné účely a pre používateľov sú v zásade bezplatné. Online služby poskytovateľa
sú zamerané najmä na lekárov, lekárnikov a iných členov lekárskych alebo farmaceutických
odborníkov v zmysle nemeckého zákona o reklame na lieky (HWG)“; ďalej § 7 (1): „Online služby
poskytovateľa ponúkajú databázy s informáciami o farmaceutických a lekárskych liekoch pre
lekárov, farmaceutov a iných lekárskych odborníkov.“
V § 3 (2) „Podmienok používania“ sa dokonca priamo uvádza, že údaje v databáze
nepochádzajú od orgánov vymenovaných v § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu: „Údaje o liekoch v
online službe slúžia ako pracovná pomôcka a sú publikované podľa najlepšieho vedomia a
svedomia vydavateľa a redakčného tímu. Sú založené na informáciách od výrobcu. Preto nie je
možné poskytnúť žiadnu záruku za správnosť.”

Ministerstvo ďalej uviedlo, že pri cene z databázy Gelbe Liste postupovalo tak, že
identifikovalo cenu pre konečného spotrebiteľa a vykonalo prepočet v súlade s Vyhláškou o cenách
liekov (ďalej len „AMPreisV“).
Pokiaľ sa pozrieme do ustanovení AMPreisV, toto obsahuje najmä úpravu príplatkov a
marží lekárni pri predaji liekov. V AMPreisV nie je žiadnym spôsobom upravený spôsob určovania
úradne určených cien a dokonca v ňom nie je ani použitý takýto alebo iný pojem relevantný z
pohľadu § 2 písm. e) Zákona o rozsahu (napr. cena od výrobcu). Nemôžu byť preto pravdivé
tvrdenia, ktoré vo vzťahu tomuto prepočtu uplatnilo Ministerstvo v minulosti, že „V zmysle § 3
Vyhlášky o cenách liekov (AMPreisV) sa úradne určená cena liekov v Nemecku určuje ako cena
lieku v lekárni“ alebo tvrdenie „v zmysle nemeckej právnej úpravy sú úradne určené ceny lieku v
Nemecku kalkulované na základe ceny lieku v lekárni“. AMPreisV pre takéto tvrdenia neposkytuje
žiadny základ.
Pre porovnanie, použitie AMPreisV ako ustanovenia upravujúceho určovanie úradne
určených cien by bolo ako tvrdiť, že na Slovensku sa úradne určené ceny liekov určujú podľa
opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, upravujúce marže
lekární. Takéto použitie opatrenia by bolo nesprávne, rovnako ako je podľa názoru Držiteľa
nesprávne použitie AMPreisV.
Ceny Liekov v databáze Rote Liste
Podobne ako pri databáze Gelbe Liste, ani použitie databázy Rote Liste dostupnej na
https://www.roteliste.de/ a https://www.gebrauchsinformation4-0.de/ nie je správne, nakoľko ceny
v nej uvedené nepredstavujú ÚUC alebo ceny regulované vecne príslušným orgánom ako požaduje
§ 2 písm. e) Zákona o rozsahu a taktiež sa nejedná o zdroj údajov, ktorý spĺňal kritéria overiteľného
zdroja údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Databáza Rote Liste tieto kritéria podľa názoru Držiteľa registrácie nespĺňa, čo preukazuje
nižšie:
a) Databáza „Rote Liste“ je vlastnená a prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Rote Liste®
Service GmbH, Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (viď
https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/impressum
a
https://www.gebrauchsinformation4- 0.de/menu/rechtliche_hinweise), ktorá nie je vecne
príslušným orgánom regulujúcim ceny liekov, orgánom Európskej únie, zdravotnou poisťovňou
ani poskytovateľom ústavnej starostlivosti.
b) V časti Návod na použitie 4.0 („Gebrauchsinformation 4.0”) dostupnej na
https://www.roteliste.de/ueber-rote-liste sa uvádza, že Rote List sa považuje za databázu liekov
v Nemecku, pričom jej obsah je vytváraný na dobrovoľnej báze samotnými farmaceutickými
spoločnosťami; obsah je preto komplexný, ale nie úplný (v nemčine „Die ROTE LISTE®

versteht sich als Arzneimittelverzeichnis für Deutschland. Die Einträge erfolgen durch die
pharmazeutischen Unternehmen auf freiwilliger Basis. Daher ist der Umfang umfassend aber
nicht vollständig.”).1
c) V časti Právne aspekty a podmienky používania služby Rote Liste (v nemčine: „Rechtliche
Hinweise und Nutzungsbedingungen der Rote Liste® Service GmbH”) dostupnej na
https://www.gebrauchsinformation4-0.de/menu/rechtliche_hinweise sa uvádza, že „Informácie,
ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke, boli zostavené podľa najlepšieho vedomia a
svedomia s príslušnou odbornou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií
a údajov uvedených na tejto internetovej stránke však nemôžeme ručiť – a to ani výslovne a ani
mlčky. Rozhodujúci je aktuálny informačný materiál farmaceutických spoločností, ako aj
prípadné informácie príslušných orgánov Nemeckej spolkovej republiky alebo Európskej
agentúry pre lieky. Upozorňujeme Vás na to, že informácie, ktoré boli v čase ich zverejnenia
aktuálne, môžu byť dnes zastarané.“
(“Die Informationen, die Sie auf dieser Internetseite finden, wurden nach bestem Wissen und
Gewissen mit professioneller Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Informationen und Daten kann jedoch – weder ausdrücklich noch
stillschweigend – eine Garantie übernommen werden. Maßgeblich sind das aktuelle
Informationsmaterial der pharmazeutischen Unternehmen sowie etwaige Informationen der
zuständigen Bundesoberbehörden oder der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Bitte beachten
Sie, dass diese Informationen am Tag ihrer Veröffentlichung aktuell waren, jetzt aber überholt
sein können.“).2
V časti Právne aspekty a podmienky používania služby Rote Liste (v nemčine: „Rechtliche
Hinweise und Nutzungsbedingungen der Rote Liste® Service GmbH”) sa taktiež uvádza, že
databáza je chránená autorskými právami a žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať v akejkoľvek
podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb. Nie je preto dovolené
sťahovať, reprodukovať a šíriť obsah webovej stránky ako celku alebo čiastočne. Používateľ nemá
oprávnenie upravovať alebo pridávať čokoľvek k obsahu databázy. Zobrazovanie je povolené, ak
toto neslúži na ekonomické účely, akými by bolo napr. použitie pre účely referencovania.
(“Diese Webanwendung beinhaltet eine Datenbank sowie Daten und Informationen, die
marken- und/oder urheberrechtlich zugunsten des Dienstanbieters oder im Einzelfall auch
zugunsten Dritter geschützt sind. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und
Verbreitung sowie der Übersetzung in andere Sprachen, behält sich der Dienstanbieter auf
unbefristete Zeit vor. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm
oder ein anderes Verfahren einschließlich elektronischer Datenträger) ohne vorherige schriftliche
Genehmigung des Dienstanbieters reproduziert werden. Es ist daher nicht gestattet, die Website
im Ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten. […]
Gestattet ist die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des Browsing, soweit diese

Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die dauerhafte Vervielfältigung für den
eigenen Gebrauch.”) 3
Pokiaľ teda Ministerstvo vychádzalo z údajov v databáze Rote Liste je otázne, či ich získalo
v súlade s jej podmienkami používania a v súlade s právnymi predpismi.
Pri databáze Rote Liste Ministerstvo uvádza, že identifikovalo cenu pre konečného
spotrebiteľa. Hoci prepočet pri tejto cene Ministerstvo neuvádza, pokiaľ uplatnilo rovnaký postup
ako pri cenách v databáze Gelebe Liste a vykonalo ho v súlade s AMPreisV, takýto postup je
nesprávny a nemá oporu v právnych predpisoch (viď vyššie).
Pri cenách z databázy Rote Liste sa teda opätovne nejedná o ÚUC alebo cenu regulovanú
vecne príslušným orgánom, ale o cenu, ktorá nesplňuje požiadavky § 2 písm. e) Zákona o rozsahu
a nespadá pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení. Databáza
Rote Liste taktiež nespĺňa kritériá overiteľného zdroja údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8
Zákona o rozsahu.
Ceny Liekov v databáze Lauer Taxe
Pri cenách z databázy Lauer Taxe Ministerstvo uviedlo, že zohľadnilo údajné ceny na
úrovni výrobcu „APU/HAP (Herstellerabgabepreis), ktoré sú rovnaké ako prepočítané ceny z
databáz Rote Liste a Gelbe Liste.
K tejto databáze sa Držiteľ registrácie už v rámci konania vyjadril, keď uviedol, že táto
databáza
dostupná
na
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx nespĺňa ani jedno z
kritérií overiteľného zdroja údajov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu. Podľa informácii v časti
https://www.cgm.com/deu_de/impressum/lauer-fischer-gmbh.html je táto stránka prevádzkovaná
súkromnou spoločnosťou LAUER-FISCHER GmbH (t.j. žiadnou z prípustných entít uvedených v §
94 ods. 8 Zákona o rozsahu). Zároveň sa v danej časti uvádza, že spoločnosť LAUER-FISCHER
GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií
poskytnutých na danej stránke.
Zdroj údajov, z ktorého v tomto konaní vychádza Ministerstvo teda jednoznačne
nepredstavuje overiteľný zdroj údajov o cenách liekov v iných členských štátoch Európskej únie v
zmysle ustanovenia § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Zároveň podľa § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je ÚUC lieku v inom členskom štáte Európskej
únie, ktorá je relevantná pre výpočet európskej referenčnej ceny / určovanie ÚUC na Slovensku:
a) cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,

b) iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku, nemožno
určiť podľa prvého bodu,
c) najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, nemožno určiť podľa druhého bodu.
Držiteľ registrácie vo svojom skoršom vyjadrení vo vzťahu k „APU/HAP
(Herstellerabgabepreis)“ uviedol, že Ministerstvo vo vzťahu k nej nepredložilo žiadne podklady /
dôkazy preukazujúce, že by sa jednalo o úradne určenú alebo regulovanú cenu (toto je relevantné
najmä s ohľadom na to, že databáza je prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou a bez akýchkoľvek
záruk správnosti a presnosti) a takýto záver nevyplýva podľa názoru Držiteľa registrácie ani z
predmetnej databázy.
Pokiaľ týmto podkladom / dôkazom má byť v Rozhodnutí uvedená e-mailová komunikácia
so zástupcom asociácie zdravotných poisťovní (ďalej len „GKV-SV“), je potrebné konštatovať že
táto evidentne nespĺňa štandardy pre dôkaz v tomto type správneho konania či pre overiteľný zdroj
údajov. Položené otázky Ministerstva sú podľa názoru Držiteľa registrácie formulované sugestívne
a účelovo bez snahy zistiť presne a úplne skutočný stav veci. Ministerstvo sa vôbec nepýta, či sú
ním zmienené kategórie cien úradne určené alebo regulované vecne príslušným orgánom v
Nemecku, čo je jediné relevantné kritérium z pohľadu § 2 písm. e) Zákona o rozsahu. Otázky sú
koncipované tak, akoby sa malo jednať o bežné ceny vyplývajúce z komerčných a dôverných
dojednaní, obdobné cenám dojednaným s držiteľmi registrácie slovenskými zdravotnými
poisťovňami. Navyše sa jedná o otázky a odpovede, ktoré sú vytrhnuté z kontextu nemeckej
regulácie. Napriek tomu odpoveď GKV-SV jednoznačne nepodporujú výklad Ministra. V odpovedi
GKVSV sa
a) nikde v e-mailovej komunikácii sa neuvádza, že cena „APU/HAP (Herstellerabgabepreis)“ je
reálne úradne určená alebo regulovaná;
b) odpoveď GKV-SV uvádza, že cene od výrobcu zodpovedá taktiež cena „Preis des Pharmaz.
Unternehmers (PpU)“ („The PPU is on the level of ex-factory price.“). Toto Ministerstvo v
Rozhodnutí úplne opomína a nijakým spôsobom sa s tým nevysporiadava;
c) ohľadom GKV-SV si Držiteľ registrácie dovoľuje uviesť, že je to práve táto organizácia, ktorá
vyjednáva výšku úhrad za lieky v Nemecku, a teda má jednoznačný záujem, aby bola cena od
výrobcu, od ktorej sa úhrady odvíjajú, čo najnižšia. Keďže úradne určená cena zo Slovenska
vstupuje do referencovania v Nemecku, jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť, je zníženie úradne
určenej ceny na Slovensku. Táto skutočnosť predstavuje jasný konflikt záujmov a už iba z tohto
dôvodu by sa nemalo prihliadať na predloženú komunikáciu s GKV-SV. Navyše, pri použití tohto
vysoko neštandardného dôkazu Ministerstvo vôbec nekonštatuje, za aký typ inštitúcie GKV-SV
v rámci dokazovania považoval, a teda na základe akého konkrétneho ustanovenia považoval
jej „stanovisko“ (za ktoré ho ani nemožno považovať) za overiteľný zdroj údajov o úradne
určenej cene v Nemecku;

d) taktiež sa nikde neuvádza, že AMPreisV je právnym predpisom upravujúcim určovanie úradne
určených cien resp. na základe ktorého by sa určovali (viď vyššie).
S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, podľa názoru Držiteľa registrácie
nemožno prisvedčiť záverom Ministerstva ohľadom úradne určených cien Liekov v Nemecku a
Držiteľ registrácie považuje závery o neexistencii úradne určených alebo regulovaných cien v
Nemecku za relevantné.
V zmysle § 2 písm. e) Zákona o rozsahu je úradne určenou cenou lieku v inom členskom
štáte Európskej únie
1. cena lieku pri prvom predaji na území iného členského štátu, ak je cena lieku úradne určená
alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku nemožno
určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku nemožno určiť podľa druhého bodu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v každom prípade sa musí jednať o cenu, ktorá je
regulovaná alebo určená zo strany vecne príslušného orgánu v danom členskom štáte EÚ. Pokiaľ
v danom štáte nie je ÚUC alebo iná cena určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, pre
účely určovania ÚUC na Slovensku cena z daného štátu neexistuje.
Mechanizmus určovania cien liekov v Nemecku taký, že ceny nie sú určované resp.
regulované žiadnym vecne príslušným orgánom. Ceny totižto nie sú určované správnym aktom na
základe zákona, teda jednostranným právnym úkonom, ktorým orgán verejnej správy autoritatívne
rozhoduje o právnych pomeroch určitých adresátov, ako je tomu na Slovensku a ÚUC nie sú
určované alebo regulované priamo právnymi predpismi. Nemecký systém regulácie cien liekov je
postavený na dohodách o výške úhrady za lieky z verejného zdravotného poistenia medzi
farmaceutickými spoločnosťami resp. farmaceutickými podnikateľmi (v nemčine: Pharmazeutische
Unternehmer) a Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní (v nemčine: Spitzenverband Bund
der Krankenkassen).
Ako je uvedené v § 130b ods. 1 Piatej knihy Sociálneho zákonníka (v nemčine:
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)) (ďalej len „SGB V“) „Zastrešujúci zväz zdravotných
poisťovní dojednáva s farmaceutickými podnikateľmi na základe Uznesenia Spoločného
Spolkového výboru o vyhodnotení prínosov v zmysle § 35a odsek 3 s účinkom pre všetky zdravotné
poisťovne sumy úhrad za lieky, ktoré týmto uznesením neboli zaradené do žiadnej tarifnej skupiny.
Suma úhrady (refundácie) sa dojednáva ako zľava na predajnú cenu farmaceutického
podnikateľa.“; viď úradný preklad daného ustanovenia predložený v rámci skoršieho vyjadrenia.

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

Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že Nemecko neparticipuje v Európskej integrovanej
databáze informácií o cenách liekov (EURIPID)4 a ceny z Nemecka neboli, ako iba jedného z
dvoch členských štátov EÚ, nikdy v tejto databáze dostupné.5
Tento záver rovnako potvrdzuje aj skutočnosť, že nemecké orgány nepovažujú nemeckú
ÚUC za takú, ktorá by spĺňala kritérium určenia zo strany príslušných orgánov podľa čl. 2 ods. 3
Smernice Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich
stanovovanie cien liekov pre ľudskú spotrebu a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov
zdravotného poistenia, v dôsledku čoho v Nemecku neexistuje ani verejne dostupný zdroj ÚUC a
Nemecko neinformuje Komisiu o výške ÚUC, ako požaduje dané ustanovenie.
2. Nevysporiadanie sa s vyjadrením Držiteľa registrácie, ktoré je podkladom Rozhodnutia
Ako je uvedené v bode 1. vyššie, Držiteľ registrácie v rámci svojho skoršieho vyjadrenia v
konaní predložil argumentáciu a dôkazy, v zmysle ktorých v Nemecku neexistuje ÚUC splňujúca
kritéria Zákona o rozsahu. Ministerstvo v sa však s touto argumentáciu nevysporiadalo a iba
uviedlo, že na podklade e-mailovej komunikácie s GKV-SV má zato, že cena „APU/HAP
(Herstellerabgabepreis)“ je interpretovaná správne pre určenie ÚUC v Nemecku.
Podľa § 79 ods. 1 Zákona o rozsahu „Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy
a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe
ministerstvu z jeho úradnej činnosti.“. Vyjadrenie teda bolo v celom svojom rozsahu podkladom, s
ktorým sa Ministerstvo malo v Rozhodnutí vysporiadať a malo ho reflektovať. Ministerstvo sa však
z podstatnou časťou Vyjadrenia nezaoberalo resp. si ho nesprávne interpretovalo. Týmto podľa
názoru Držiteľa registrácie nedodržalo svoju zákonnú povinnosť. V zmysle ustálenej judikatúry
totižto musí správny orgán, akým je aj Ministerstvo, v odôvodnení rozhodnutia reagovať na všetky
návrhy, námietky a vyjadrenia účastníkov konania k podkladu rozhodnutia a s týmito sa riadne
vysporiadať. V prípade, že konajúci správny orgán nevyhovie návrhom účastníka konania a ich
argumentácii, nepostačuje len skonštatovanie, že tieto považoval za nedôvodné, ale v odôvodnení
musí uviesť, prečo ich v danom prípade považuje za nerelevantné, neopodstatnené alebo
nedôvodné.6
Takúto argumentáciu akceptoval v nedávnom rozhodnutí č. K561_N949 zo dňa 12.4.2021
(konanie ID 20264) aj samotný minister, keď v jeho odôvodnení uviedol:
„V odôvodnení preskúmavaného druhostupňového rozhodnutia taktiež nie sú predostreté
akékoľvek úvahy o tom, ako sa minister vysporiadal s ostatnými námietkami a vyjadreniami
držiteľa registrácie s výnimkou existencie prekážky litispendencie, a to ako posúdil držiteľom
registrácie namietanú neodôvodnenosť preskúmavaného prvostupňového rozhodnutia;
obchádzanie zákonných pravidiel pre porovnávanie úradne určených cien; s namietaným
zneužívaním práva zdravotnou poisťovňou, ktorému neprináleží ochrana zo strany ministerstva;

nejasnosťou a nejednoznačnosťou podkladov žiadosti zdravotnej poisťovne a odôvodnenia žiadosti
zdravotnej poisťovne nesplňujúcej zákonné požiadavky; porušovaním ústavnej garancie práva
podnikať [...]. Z dôvodu neuvedenie týchto skutočností v odôvodnení preskúmavaného
druhostupňového rozhodnutia minister v kontexte odôvodnenia uvedeného vo vzťahu k
preskúmavanému prvostupňovému rozhodnutiu zastáva názor, že preskúmavané druhostupňové
rozhodnutie je v rozpore s § 81 ods. 1 písm. e) v spojení s § 81 ods. 2 zákona.“ [dôraz pridaný
nami].
Táto argumentácia bola akceptovaná taktiež v rozhodnutí ministra č. S09866-2020OVSASK-4 zo dňa 29.6.2020 (v ktorom sa aplikujú tie isté procesné práva a princípy), keď v jeho
odôvodnení uviedol:
„Účastník má právo vyjadrovať sa k podkladom v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa
vyjadriť k jednotlivým dôkazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k
otázkam skutkovým i právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predísť
neskorším možným námietkam účastníkov, ktoré by mohli viesť k prieťahom v konaní alebo k iným
komplikáciám. Správny orgán je na základe týchto vyjadrení povinný ešte pred rozhodnutím veci
posúdiť, akým spôsobom sa vyrovná s uplatnenými námietkami, prípadne či nevykoná aj niektoré
ďalšie dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak sa takýto postup javí ako vhodný, prípadne
nevyhnutný.“
„správny orgán [je] povinný sa vysporiadať s argumentáciou a námietkami držiteľa
registrácie“

„Ministerstvo uvádza, že účelom odôvodnenia rozhodnutia je zhrnúť a zhodnotiť všetky
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia. Správny orgán v odôvodnení musí uviesť
nielen hodnotenie dôkazov ktoré vykonal a vysporiadať sa s pripomienkami a vyjadreniami
účastníka konania.“
„správny organ [je] povinný sa v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať s argumentáciou a
uvádzanými skutočnosťami účastníka konania v jeho prípadných vyjadreniach sa pred vydaním
rozhodnutia” [dôraz pridaný nami].
V podobných prípadoch a na základe rovnakej argumentácie došlo k zrušeniu
prvostupňových rozhodnutí taktiež v konaniach ID 21193, 21381, 21383 a 21386.
Ako vyplýva z Rozhodnutia, Ministerstvo sa so zásadnou časťou argumentácie Držiteľa
registrácie nevysporiadalo. Týmto podľa jeho názoru došlo k nedodržaniu jeho procesných práv a
nedodržaniu základných zásad správneho konania v takej miere závažnosti, že boli podstatným
spôsobom nedodržané ustanovenia o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohli mať za

následok vydanie Rozhodnutia vo veci samej, ktoré nebolo v súlade so zákonom. Aj v dôsledku
tohto je Rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.
3. Záver
Na základe vyššie uvedeného je Držiteľ registrácie toho názoru, že pri cenách Liekov v
Nemecku, z ktorých vychádza v tomto konaní Ministerstvo sa nejedná o ÚUC alebo ceny
regulovanú vecne príslušným orgánom, ale o ceny, ktoré nesplňujú požiadavky § 2 písm. e) Zákona
o rozsahu a nespadajú pod definíciu ÚUC v inom členskom štáte EÚ uvedenú v tomto ustanovení,
pričom databázy, z ktorých Ministerstvo ceny čerpalo taktiež nespĺňajú kritériá overiteľných
zdrojov údajov o cenách liekov podľa § 94 ods. 8 Zákona o rozsahu.
Zároveň tým, že sa Ministerstvo riadne nevysporiadalo s podstatnou časťou argumentácie
Držiteľa registrácie, dopustilo sa takej vady konania, pre ktorú nie je Rozhodnutie vydané v súlade
so zákonom.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti si Držiteľ registrácie dovoľuje ministra
požiadať, aby v rámci konania o námietkach rozhodol tak, že týmto námietkam vyhovie a
prvostupňové Rozhodnutie Ministerstva zmení tak, že
i) konanie sa vo vzťahu k Liekom zastavuje alebo aby
ii) v ich prípade určil ÚUC nasledovne:
Názov lieku
Janumet
Januvia

Návrh ÚUC
99,85 eur
17,07 eur

“
II.
Právny základ k námietke č. 2
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o znížení
úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 18 ods. 1 zákona o znížení úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 12 alebo z vlastného
podnetu.
Podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona predmetom porovnávania úradne určených cien je
porovnanie úradne určenej ceny lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch
pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa

registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %, inak úradne určená cena dovozcu, ak
nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte, inak úradne určená cena v inom
členskom štáte (ďalej len „porovnávanie cien liekov“); porovnávajú sa ceny liekov s rovnakou
účinnou látkou, rovnakým množstvom účinnej látky, rovnakou liekovou formou a rovnakým
počtom dávok lieku v balení, pričom sa prihliada na účinnú látku v lieku, množstvo účinnej látky
v lieku, liekovú formu a počet dávok lieku v balení.
Podľa § 94 ods. 2 zákona pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok a porovnávaní cien dietetických potravín sa za rozhodujúcu považuje skutočnosť, či liek,
zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina má v inom členskom štáte úradne určenú cenu
platnú ku dňu porovnávania úradne určených cien.
Podľa § 94 ods. 6 zákona Ak držiteľ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo
výrobca dietetickej potraviny pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok alebo porovnávaní cien dietetických potravín zistí, že úradne určená cena lieku, úradne
určená cena zdravotníckej pomôcky alebo úradne určená cena dietetickej potraviny presahuje
európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu zdravotníckej pomôcky alebo európsku
referenčnú cenu dietetickej potraviny, je povinný najneskôr do piatich dní od predloženia údajov
podľa odseku 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je zníženie úradne určenej
ceny lieku, úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky alebo úradne určenej ceny dietetickej
potraviny na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu
zdravotníckej pomôcky alebo európsku referenčnú cenu dietetickej potraviny.
Podľa § 94 ods. 8 zákona Za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín v iných členských štátoch sa považujú
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických
potravín alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s predajom, výdajom a distribúciou liekov,
zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o
ich vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, alebo vecne príslušnými orgánmi
Európskej únie.
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 č. 2 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 Merck Sharp & Dohme B. V. so sídlom Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem (P.O. Box
581, 2003 PC Haarlem), Holandsko (ďalej len „držiteľ registrácie“) zo dňa 23.6.2022 (ďalej len
„námietka“) proti bodom 36. a 37. prvostupňového rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR
(ďalej len „ministerstvo“) č. S18677-2022-OKCHL-25613 zo dňa 15.6.2022 (ďalej len
„prvostupňové rozhodnutie“), ktorým ministerstvo rozhodlo o znížení úradne určenej ceny lieku
76788 Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablet, tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al) (ďalej len „liek 1“), 39022 Januvia 50 mg filmom obalené tablet, tbl flm
28x50 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) (ďalej len „liek 2“) (liek 1 a liek 2 ďalej spolu ako „lieky“)
posúdila a odporúča ministrovi zdravotníctva, aby námietku podľa § 2 písm. e) bod 2. v spojení s
§ 94 ods. 8 písm. e) 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“) na základe

§ 82 ods. 13 zákona zamietol a prvostupňové rozhodnutie v bodoch 36. a 37. výroku
prvostupňového rozhodnutia potvrdil.
[...]
Kategorizačná rada preskúmala skutočný stav veci a zistila, že námietky držiteľa
registrácie sú neopodstatnené.
Držiteľ registrácie podal v súlade s § 94 ods. 6 zákona žiadosť o zníženie úradne určenej
ceny
lieku 1 na výšku 99,85 eur, a
lieku 2 na výšku 17,07 eur,
ktoré z pohľadu kategorizačnej rady prevyšujú výšku európskej referenčnej ceny týchto liekov
platnú k 1.3.2022.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že európska referenčná
cena lieku 1 a lieku 2 bola nesprávne identifikovaná držiteľom registrácie a nie ministerstvom.
Kategorizačná rada zastáva názor, že európska referenčná cena lieku 1 a lieku 2 bola držiteľom
registrácie nesprávne vypočítaná z dôvodu nezohľadnenia úradne určenej ceny lieku 1 a lieku 2
v Nemecku. Držiteľ registrácie dôvodí, že úradne určené ceny lieku 1 a lieku 2 v Nemecku nie sú
určené, a preto by pri určovaní európskej referenčnej ceny nemali byť zohľadnené.
Úradne určená cena lieku 1 v Nemecku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 1 v Nemecku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne určená
cena vo výške 93,10 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 1, na základe nemeckej
databázy Lauer Taxe úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej
elektronickej
adrese:
e
<
https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/1.aspx ˃ Kategorizačná
rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky nemeckej databázy úradne určených cien
liekov.

Ceny publikované v nemeckej databáze Lauer Taxe sú uvedené v národnej mene EUR, a
preto nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 1 v Nemecku do slovenskej národnej meny
EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Podľa
nemeckého
Nariadenia
o cenách
liekov
(v
nemeckom
jazyku:
Arzneimittelpreisverordnung) (ďalej len „AMPreisV“), ktoré je zverejnené na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa Nemecka (v nemeckom jazyku:
Bundesministerium der justiz und für Verbraucherschutz) a dostupné na nasledovnej elektronickej
adrese < http://www.gesetze-im-internet.de/ampreisv/index.html>, sú úradne určené ceny liekov
regulované prostredníctvom dane z obratu, ktorej výška bola v čase porovnávania úradne
určených cien liekov 19 %, fixného príplatku predajnej ceny lekárne vo výške 3 % plus 8,35 eur
ako fixného lekárenského príplatku, dotačný príplatok za lekárenské služby vo výške 0,20 eur, plus
21 centov na podporu poskytovania pohotovostných služieb, fixného distribučného príplatku 0,70
eur a ceny obchodného výkonu distribútora vo výške 37,80 eur (pri liekoch s výrobnou cenou nad
1200,06 eur) alebo ceny obchodného výkonu distribútora vo výške 3,15 % pri liekoch s výrobnou
cenou do 1200,06 eur).
Ceny liekov uvedené v nemeckej databáze Lauer Taxe sú uvedené tak na úrovni výrobcu
(na úrovni, ktorá nemôže byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Nemecka) (v nemeckom

jazyku: Herstellerabgabepreis) ako aj na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (v
nemeckom jazyku: Apothekenverkauspreis) v nemeckej databáze Lauer taxe uvedenej pod
označením Taxe-VK(ges).
Podľa údajov uvedených v nemeckej databáze Lauer Taxe je úradne určená cena lieku 1
v Nemecku vo výške 93,10 eur.
Kategorizačná rada určila úradne určenú cenu lieku 1 v Nemecku vo výške 93,10 eur
taktiež uskutočnením prepočtu ceny lieku 1 uvedenej v nemeckej databáze Lauer Taxe na úrovni
poskytovateľa lekárenskej starostlivosti vo výške 128,98 eur. Kategorizačná rada uskutočnila
prepočet ceny lieku 1 podľa nemeckej právnej úpravy regulujúcej ceny liekov v Nemecku,
nariadenia AMPreisV, nasledovným prepočtom:

Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 1 v Nemecku je úradne určená,
kategorizačná rada má za to, že európska referenčná cena lieku 1 bola správne vypočítaná
ministerstvom v prvom stupni a nie držiteľom registrácie.
Úradne určená cena lieku 2 v Nemecku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 2 v Nemecku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne určená
cena vo výške 15,96 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 2, na základe nemeckej
databázy „Lauer Taxe“ úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej
elektronickej adrese: < https://portal.cgmlauer.cgm.com/LF/Seiten/Verwaltung/Kundencenter/

1.aspx ˃. Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky nemeckej
databázy úradne určených cien liekov.

Ceny publikované v nemeckej databáze Lauer Taxe sú uvedené v národnej mene EUR, a
preto nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 2 v Nemecku do slovenskej národnej meny
EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Podľa nemeckého Nariadenia o cenách liekov (AMPreisV) (v nemeckom jazyku:
Arzneimittelpreisverordnung), ktoré je zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
a ochrany spotrebiteľa Nemecka (v nemeckom jazyku: Bundesministerium der justiz und für
Verbraucherschutz) a dostupné na nasledovnej elektronickej adrese < http://www.gesetze-iminternet.de/ampreisv/index.html>, sú úradne určené ceny liekov regulované prostredníctvom dane
z obratu, ktorej výška bola v čase porovnávania úradne určených cien liekov 19 %, fixného
príplatku predajnej ceny lekárne vo výške 3 % plus 8,35 eur ako fixného lekárenského príplatku,
dotačný príplatok za lekárenské služby vo výške 0,20 eur, plus 21 centov na podporu poskytovania
pohotovostných služieb, fixného distribučného príplatku 0,70 eur a ceny obchodného výkonu
distribútora vo výške 37,80 eur (pri liekoch s výrobnou cenou nad 1200,06 eur) alebo ceny
obchodného výkonu distribútora vo výške 3,15 % pri liekoch s výrobnou cenou do 1200,06 eur).
Ceny liekov uvedené v nemeckej databáze Lauer Taxe sú uvedené tak na úrovni výrobcu
(na úrovni, ktorá nemôže byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Nemecka) (v nemeckom
jazyku: Herstellerabgabepreis) ako aj na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (v
nemeckom jazyku: Apothekenverkauspreis) v nemeckej databáze Lauer taxe uvedenej pod
označením Taxe-VK(ges).
Podľa údajov uvedených v nemeckej databáze Lauer Taxe je úradne určená cena lieku 2
v Nemecku vo výške 15,96 eur.
Kategorizačná rada určila úradne určenú cenu lieku 2 v Nemecku vo výške 15,96 eur taktiež
uskutočnením prepočtu ceny lieku 2 uvedenej v nemeckej databáze Lauer Taxe na úrovni
poskytovateľa lekárenskej starostlivosti vo výške 31,45 eur. Kategorizačná rada uskutočnila
prepočet ceny lieku 2 podľa nemeckej právnej úpravy regulujúcej ceny liekov v Nemecku,
nariadenia AMPreisV, nasledovným prepočtom:

Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 2 v Nemecku je úradne určená,
kategorizačná rada má za to, že európska referenčná cena lieku 2 bola správne vypočítaná
ministerstvom v prvom stupni a nie držiteľom registrácie.
Držiteľ registrácie sa nestotožňuje s ministerstvom identifikovanou úradne určenou cenou
liekov v Nemecku, pretože zastáva názor, že ceny liekov v Nemecku nie sú úradne určené, teda
neexistujú. Držiteľ registrácie dôvodí, že úradne určené ceny liekov v Nemecku neexistujú, pretože
(i) úradne určené ceny liekov v Nemecku nie sú úradne určené ani žiadnym spôsobom regulované
vecne príslušným orgánom, (ii) ministerstvo pri určení úradne určených cien liekov v Nemecku
použilo nesprávny právny predpis, a (iii) ministerstvo pri určení úradne určených cien liekov
v Nemecku použilo nesprávny zdroj údajov o cenách liekov.
(i) Určenie úradne určenej ceny liekov v Nemecku
Držiteľ registrácie má za to, že na to, aby ministerstvo mohlo úradne určenú cenu lieku
v inom členskom štáte zohľadniť, podľa § 2 písm. e) zákona musí úradne určená cena existovať
alebo musí byť regulovaná vecne príslušným orgánom. Držiteľ registrácie dôvodí, že úradne
určená cena liekov v Nemecku určená vecne príslušným orgánom nie je a nie je ním ani
regulovaná. Podľa držiteľa registrácie ceny liekov v Nemecku nie sú určované správnym aktom na
základe zákona, teda jednostranným právnym úkonom, ktorým príslušný orgán autoritatívne
rozhoduje o právnych pomeroch určitých adresátov, ako je tomu na Slovensku. Podľa názoru
držiteľa registrácie je nemecký systém postavený na dohodách o výške úhrady za lieky z verejného
zdravotného poistenia medzi farmaceutickými spoločnosťami a Zastrešujúcim zväzom zdravotných
poisťovní a výška cien liekov nie je žiadnym spôsobom regulovaná.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že s vyššie predostretými
tvrdeniami držiteľa registrácie sa nemožno stotožniť, nakoľko ceny liekov v Nemecku regulované
sú a predmetom dôverných dohôd medzi držiteľom registrácie a Zastrešujúcim zväzom
zdravotných poisťovní sú výšky úhrad zdravotných poisťovní za lieky a nie ceny liekov.

Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
Z dikcie vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že úradne určenou cenou lieku
v inom členskom štáte je cena lieku, ktorá je vecne príslušným orgánom buď úradne určená alebo
regulovaná. Inými slovami, za úradne určenú cenu lieku v inom členskom štáte sa považuje tak
cena, ktorá je vecne príslušným orgánom jednostranným právnym aktom určená, avšak rovnako aj
cena lieku, ktorá je vecne príslušným orgánom regulovaná.
Je síce pravdou, že tak ako uvádza držiteľ registrácie ceny liekov v Nemecku nie sú
určované jednostranným právnym aktom vecne príslušného orgánu, avšak nemožno prisvedčiť
tomu, že absencia jednostranného právneho aktu vecne príslušného nemeckého orgánu má za
následok, že podľa slovenskej právnej úpravy nie je cena lieku v Nemecku určená.
Ako kategorizačná rada už vyššie uviedla, za úradne určenú cenu lieku v inom členskom
štáte sa nepovažuje len cena, ktorá je vecne príslušným orgánom úradne určená, ale taktiež cena
lieku, ktorá je vecne príslušným orgánom regulovaná.
Kategorizačná rada zastáva názor, že ceny lieku v Nemecku sú vecne príslušným orgánom
regulované prostredníctvom nemeckého nariadenia AMPreisV, a preto sa v zmysle slovenskej
právnej úpravy, § 2 ods. 1 písm. e) zákona, považujú za v inom členskom štáte úradne určené.
Predmetná skutočnosť vyplýva taktiež z brožúry Spolkového zväzu nemeckých
farmaceutických asociácií, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej adrese: Detail |
ABDA . Na strane 32 brožúry sa uvádza, že ceny liekov v Nemecku sú regulované, a to nasledovným
spôsobom:

Z vyššie uvedených dôvodov považuje kategorizačná rada námietky držiteľa registrácie
v tejto časti za neopodstatnené.
(ii)
Nesprávny právny predpis regulujúci ceny liekov v Nemecku
Držiteľ registrácie ďalej zastáva názor, že ministerstvo pre určenie ceny lieku pri jeho
prvom predaji na území Nemecka použil nesprávny právny predpis, pretože AMPreisV je právny
predpis určujúci príplatky a marže v distribučnom reťazci a nie spôsob určovania ÚUC.
Podľa názoru kategorizačnej rady toto tvrdenie držiteľa registrácie v kontexte vyššieho
predostretého taktiež neobstojí.
Tak ako už kategorizačná rada v predchádzajúcej časti vyššie uviedla, podľa § 2 písm. e)
zákona sa za úradne určenú cenu lieku v inom členskom štáte považuje nie len cena, ktorá je
jednostranným právnom aktom vecne príslušným orgánom daného členského štátu určená, ale
taktiež cena vecne príslušným orgánom regulovaná. V tomto prípade je cena lieku regulovaná
prostredníctvom nemeckého nariadenia AMPreisV, na základe ktorej sa cena lieku stanoví
príslušnými dotknutými subjektmi. Je pravdou, že predmetná vyhláška nestanovuje postup, ktorým
vecne príslušný orgán cenu lieku úradne určí. Je však vyhláškou, prostredníctvom ktorej vecne

príslušný orgán reguluje výšku ceny lieku, ktorú majú príslušné dotknuté subjekty (výrobca lieku,
veľkodistribútori či lekárne) uplatniť.
Nakoľko výška ceny lieku je AMPreisV v Nemecku vecne príslušným orgánom regulovaná,
kategorizačná rada má za to, že námietka držiteľa registrácie ani v tejto časti nie je opodstatnená.
(iii) Nesprávny zdroj údajov o úradne určenej cene lieku v Nemecku
Držiteľ registrácie ďalej dôvodí, že ministerstvom identifikovaná výška úradne určenej ceny
lieku v Nemecku je nesprávna, pretože ju ministerstvo identifikovalo na základe údajov uvedených
v databázach, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené kritéria podľa § 94 ods. 8 zdroja údajov
o cenách liekov v iných členských štátoch. Držiteľ registrácie dôvodí, že nemecká databáza Lauer
Taxe nie je overiteľným zdrojom údajov o cenách liekov v iných členských štátoch podľa § 94 ods.
8 zákona, pretože stránka, na ktorej je táto databáza zverejnená je prevádzkovaná súkromnou
spoločnosťou, ktorá uvádza, že nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť,
správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na danej stránke.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že s tvrdením držiteľa
registrácie sa nie je možné stotožniť, pretože nemecká databáza Lauer Taxe je podľa § 94 ods. 8
písm. d) zákona overiteľným zdrojom o cenách liekov v iných členských štátoch. Preskúmaním
prvostupňového rozhodnutia kategorizačná rada zistila, že ministerstvo v odôvodnení
prvostupňového rozhodnutia náležite predostrelo údaje uvedené vo všetkých troch databázach
a taktiež postup ako pri určení úradne určenej ceny lieku v Nemecku s ohľadom na údaje vo
všetkých troch databázach uplatnilo. Z uvedeného dôvodu považuje tvrdenie držiteľa registrácie,
že ministerstvo pre výpočet úradne určenej ceny lieku v Nemecko nezohľadnilo údaje uvedené
v jedinej správnej databáze Lauer Taxe za neopodstatnený.
Podľa § 94 ods. 8 písm. d) zákona za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v iných členských štátoch sa považujú dokumenty
vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej starostlivosti
v členskom štáte.
V zmysle § 94 ods. 8 písm. d) zákona sa za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov v iných
členských štátoch nepovažujú len údaje dostupné na webových sídlach príslušných regulačných
orgánov, ale aj dokumenty potvrdené zdravotnými poisťovňami.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že údaje uvedené
v nemeckej databáze Lauer Taxe boli ministerstvu potvrdené prostredníctvom elektronickej
komunikácie. Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť nasledovnou snímkou tejto
elektronickej komunikácie.

Okrem toho správnosť postupu ministerstva pri určovaní úradne určených cien liekov
v Nemecku bola potvrdená už v rámci predchádzajúcej rozhodovacej činnosti ministerstva tak
Zastrešujúcim zväzom zdravotných poisťovní ako aj Spolkový zväz nemeckých farmaceutických
asociácií. Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom nasledovných dvoch
snímok obrazovky elektronickej komunikácie ministerstva.

Na záver kategorizačná rada považuje za nevyhnutné uviesť, že správnosť postupu
ministerstva pri určení výšky úradne určenej ceny lieku v Nemecku bola potvrdená nie len dvoma
nemeckými organizáciami združujúcimi dotknuté subjekty, ale aj samotný držiteľ registrácie
nemeckú databázu Lauer Taxe považoval za overiteľný zdroj údajov o nemeckých cenách liekov
pri svojej predchádzajúcej činnosti v konaniach, napr. v konaní vedenom pod ID: K 547_N924, zo
dňa 15.01.2021.
Z vyššie uvedených dôvodov kategorizačná rada považuje námietky držiteľa registrácie za
neopodstatnené a ministrovi odporúča rozhodnúť tak, ako je uvedené v úvode tohto odborného
odporúčania.“
IV.
Posúdenie námietky č. 2 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.
Minister rovnako ako kategorizačná rada zastáva názor, európska referenčná cena lieku 1 a
lieku 2 bola správne identifikovaná ministerstvom v konaní na prvom stupni a nesprávne držiteľom
registrácie, pretože držiteľ registrácie nesprávne dôvodí, že ceny liekov v Nemecku nie sú
jednostratne určované a ani regulované vecne príslušným nemeckým orgánom, a preto úradne
určené ceny lieku v Nemecku neexistujú.
Minister zastáva názor, že držiteľ registrácie nesprávne dospel k záveru, že úradne určené
ceny liekov v Nemecku neexistujú z dôvodov uvedených v odbornom odporúčaní kategorizačnej
rady.

Odôvodnenie k námietke č. 3
I.
Skutkové okolnosti k námietke č. 3
Dňa 15.3.2022 ministerstvo oznámilo začatie konania vo veci porovnávania úradne
určených cien liekov podľa § 94 zákona vedeného pod ID konania: 23895 (ďalej len
„referencovanie“), okrem iného vo vzťahu k lieku:
3428B Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 1“),
3429B Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 2“),
3430B Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 3“),
3431B Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 4“)
(liek 1, liek 2, liek 3 a liek 4 ďalej spolu ako „lieky“).
Podľa § 94 ods. 4 písm. a) zákona je držiteľ registrácie lieku v konaní o referencovaní
povinný predložiť ministerstvu údaje o úradne určených cenách lieku v iných členských štátoch
alebo vyhlásenie o tom, že také údaje neexistujú alebo nie sú verejne dostupné, a to do lehoty
stanovenej v oznámení o začatí konania o referencovaní.
Podľa § 94 ods. 4 písm. b) zákona a oznámenia o začatí konania o referencovaní sa úradne
určené ceny lieku v iných členských štátoch porovnávali, teda výška európskej referenčnej ceny
lieku sa určovala, k 1.3.2022.
Podľa § 94 ods. 6 zákona ak držiteľ registrácie pri referencovaní zistí, že úradne určená
cena lieku, presahuje európsku referenčnú cenu lieku, je povinný najneskôr do piatich dní od
predloženia údajov podľa § 94 ods. 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je
zníženie úradne určenej ceny lieku na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku.
Držiteľ registrácie dňa 29.3.2022 podal na ministerstvo v súlade s § 94 ods. 6 zákona
žiadosť o zníženie úradne určenej ceny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov
(ďalej len „žiadosť“).
Držiteľ registrácie podal žiadosť o zníženie úradne určenej ceny:
lieku 1 na výšku 133,12 eur,
lieku 2 na výšku 263,71 eur,
lieku 3 na výšku 532,36 eur, a
lieku 4 na výšku 1 064,53 eur.
Ministerstvo žiadosť preskúmalo a malo za to, že držiteľom registrácie navrhovaná výška
úradne určenej ceny lieku v rozpore s povinnosťou uloženou ustanovením § 94 ods. 6 zákona
prevyšuje výšku európskej referenčnej ceny lieku.
S ohľadom na skutočnosť, že držiteľ registrácie nepodal žiadosť o zníženie úradne
určených cien liekov na výšku zodpovedajúcu výške rovnej alebo nižšej európskych referenčných
cien liekov zistených ministerstvom, ministerstvo dňa 20.5.2022 začalo z vlastného podnetu

konanie o znížení úradne určených cien liekov na výšku európskych referenčných cien liekov
zistených ministerstvom, a to na výšku:
115,87 eur vo vzťahu k lieku 1,
231,59 eur vo vzťahu k lieku 2,
464,16 eur vo vzťahu k lieku 3, a
1 062,65 eur vo vzťahu k lieku 4.
Dňa 27.5.2022 podal držiteľ registrácie liekov na ministerstvo pripomienku k podkladom
na vydanie prvostupňového rozhodnutia o znížení úradne určených cien liekov (ďalej len
„pripomienka“). Držiteľ registrácie v pripomienke uviedol nasledovné.
„Dňa 20. mája 2022 nám bol doručený návrh ID 25613 Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo zdravotníctva SR“), ktorým Ministerstvo
zdravotníctva SR navrhuje znížiť úradne určenú cenu liekov zaradených v zozname
kategorizovaných liekov podľa § 18 ods. 1 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
č. 363/2011 Z. z.“) a to nasledovne

Z dostupnej databázy liekov v Estónsku vyplýva, že ceny liekov uvedené v databáze liekov
hradených z verejného zdravotného poistenia predstavujú výšku úhrady a nie ich maximálnu
(registrovanú/úradne určenú) cenu. Máme za to, že predmetné ceny liekov v Estónsku sú do
porovnávania zaradené nesprávne a nemali by byť započítané do výpočtu priemeru európskej
referenčnej ceny. Ich platnosť je navyše obmedzená do 1.7.2022. Rovnaká situácia bola aj v konaní
zo dňa 15.10.2021, konanie ID 22753, kde sa Estónsko neuvádzalo.
Zdroj: Estónsko – prehľad liekov, výška úhrady:
https://www.google.com/search?q=Pakendi+hind+hinnakokkuleppe+j%C3%A4rgi+&ei=BcqQYpm0E8ujkwWeq7S4BA&ved=0ahUKEwjZyt703P_3AhXL0aQKHZ4
VDUcQ4dUDCA4
&uact=5&oq=Pakendi+hind+hinnakokkuleppe+j%C3%A4rgi+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQgh
EKABSgQIQRgBSg QIRhgAUPgEWPgEYPgGaAFwAHgAgAFUiAFUkgEBMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp

Týmto, ako účastník konania, podávame v zákonnej lehote na základe § 82 ods. 1 zákona č.
363/2011 Z.z. nasledovnú
pripomienku
k návrhu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zníženie cien.
Návrh rozhodnutia
Na základe vyššie uvedených skutočností a poskytnutých údajov došlo k naplneniu dôvodov
na podanie pripomienky v súlade so zákonom č. 363/2011 Z.z.
Navrhujeme preto, aby sa návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa
20. mája 2022 zrušil a aby sa úradne určené ceny liekov zaradených v zozname kategorizovaných
liekov schválili tak ako boli podané v ID návrhu 23974 a to takto :

Dňa 15.6.2022 ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým v bodoch 20., 21.,
45. a 46 výroku prvostupňového rozhodnutia rozhodlo o znížení úradne určenej ceny:
lieku 1 na 115,87 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 1 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Estónsko
EUR
kurz
87,68

-

druhá najnižšia
Maďarsko
kurz
Prepočet HUF
na euro
87,68
45519,00 358,3859

Prepočet
na euro
127,01

tretia najnižšia cena
Rumunsko
RON
kurz
Prepočet
na euro
655,63
4,9326 132,92

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 1 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 1 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 1 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 1 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 1 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 1, a to na 115,87 eur.
lieku 2 na 231,59 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 2 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Estónsko
EUR
kurz
174,91

-

druhá najnižšia
Maďarsko
Prepočet HUF
kurz
na euro
174,91
91039,00 358,3859

Prepočet
na euro
254,03

tretia najnižšia cena
Rumunsko
Prepočet
RON
kurz
na euro
1311,23 4,9326 265,83

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 2 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 2 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 2 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 2 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 2 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 2, a to na 231,59 eur.
lieku 3 na 464,16 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 3 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Estónsko
EUR
kurz
353,11

1,000

druhá najnižšia
Maďarsko
kurz
Prepočet HUF
na euro
353,11
182078,00 358,3859

Prepočet
na euro
508,05

tretia najnižšia cena
Rumunsko
RON
kurz
Prepočet
na euro
2 620,78 4,9326 531,32

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 3 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 3 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 3 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 3 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 3 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 3, a to na 464,16 eur.

lieku 4 je 1 062,65 eur vychádzajúc z nasledovných údajov o troch najnižších úradne určených
cenách lieku 4 v iných členských štátoch:
najnižšia cena
Maďarsko
HUF
kurz

druhá najnižšia
Rumunsko
Prepočet RON
kurz
na euro
364156,00 358,3859 1016,10
5238,52
4,9326

Prepočet
na euro
1062,02

tretia najnižšia cena
Fínsko
EUR
kurz Prepočet
na euro
1109,84
1109,84

Nakoľko ministerstvo zastávalo názor, že výška európskej referenčnej ceny lieku 4 je nižšia
ako držiteľom registrácie navrhovaná výška úradne určenej ceny lieku 4 a držiteľ registrácie bol
podľa § 94 ods. 6 zákona povinný podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku 4 na úroveň
neprevyšujúcu výšku európskej referenčnej ceny lieku 4 ministerstvo rozhodlo o znížení úradne
určenej ceny lieku 4 na výšku ním zistenej európskej referenčnej ceny lieku 4, a to na 1 062,65 eur.
Ministerstvo v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia k pripomienke držiteľa registrácie
uviedlo nasledovné.
„Držiteľ registrácie lieku Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len
,,Nuwiq 250 IU“); lieku Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len ,,Nuwiq
500 IU“) a lieku Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len ,,Nuwiq 1000
IU“), ako účastník konania, v zákonom stanovenej lehote doručil ministerstvu vyjadrenie
25613,
uverejnené
na
elektronickom
portáli
Kategorizácia
v
konaní
ID
https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/25613, v ktorom pripomienkoval navrhnutú
cenu predmetného lieku v Estónsku. Ministerstvo argumentáciu držiteľa registrácie preskúmalo a
dospelo k záveru, že nie je dôvodná.
Držiteľ registrácie dôvodí cenu v Estónsku a uvádza, že databáza, z ktorej vychádzalo
Ministerstvo pri určení európskej referenčnej ceny liekov uvádza úhrady a nie maximálnu
(registrovanú/úradne určenú) cenu liekov.
Ministerstvo zverejnilo podklady pre návrh úradne určenej ceny lieku, zdroje údajov, z
ktorých vychádzalo a výpočty prepočtov v jednotlivých krajinách. Ministerstvo pri určení úradne
určenej ceny v Estónsku vychádza z cenníka zverejnenom na stránke estónskeho fondu zdravotného
poistenia.
Zdroj pre nájdenú cenu v Estónsku neuvádza cenu výrobcu, ale tú je možné vypočítať na
základe Vyhlášky o veľkoobchodnej a maloobchodnej maximálnej ceny obchodného výkonu u
liečivých prípravkov, zverejnenej na webovej adrese < https://www.riigiteataja.ee/akt/13353363>.
Úradne určenú cenu liekov v Estónsku identifikovalo, na základe nasledovných údajov
uvedených v nasledovnej estónskej databáze o cenách liekov:

Ceny liekov sú v tejto európskej databáze uvedené na úrovni maloobchodnej ceny, čo
predstavuje výrobnú cenu lieku spolu s maržou distribútora a maržou lekárne. Podľa Vyhlášky o
veľkoobchodnej a maloobchodnej maximálnej ceny obchodného výkonu u liečivých prípravkov,
zverejnenej na webovej adrese https://www.riigiteataja.ee/akt/13353363 , ministerstvo prepočítalo
nájdenú cenu liekov podľa nasledovných limitov:

Ministerstvo identifikovalo maloobchodnú cenu lieku Nuwiq 250 IU 95,42 eur. Čo
predstavuje limit nad 44,74 eur, preto je potrebné od tejto ceny odrátať fixný doplatok vo výške
5,11 eur čo predstavuje maržu lekárne. Následne je potrebné z danej sumy odrátať maržu
distribútora vo výške 3 %.

Cenu lieku Nuwiq 250 IU uvedenú v estónskej databáze ministerstvo prepočítalo na úradne
určenú cenu lieku nasledovným prepočtom: (95,42-5,11)/1,03.
Ministerstvo identifikovalo maloobchodnú cenu lieku Nuwiq 500 IU 185,27 eur. Čo
predstavuje limit nad 44,74 eur, preto je potrebné od tejto ceny odrátať fixný doplatok vo výške
5,11 eur čo predstavuje maržu lekárne. Následne je potrebné z danej sumy odrátať maržu
distribútora vo výške 3 %.
Cenu lieku Nuwiq 500 IU uvedenú v estónskej databáze ministerstvo prepočítalo na úradne
určenú cenu lieku nasledovným prepočtom: (185,27-5,11)/1,03.
Ministerstvo identifikovalo maloobchodnú cenu lieku Nuwiq 1000 IU 364,61 eur. Čo
predstavuje limit nad 44,74 eur, preto je potrebné od tejto ceny odrátať fixný doplatok vo výške
5,11 eur čo predstavuje maržu lekárne. Následne je potrebné z danej sumy odrátať fixnú maržu
distribútora vo výške 6,39 eur nakoľko pri veľkoobchodnom predaji liekov prirážka nepresiahne
6,39 eura za predajné balenie.
Cenu lieku Nuwiq 1000 IU uvedenú v estónskej databáze ministerstvo prepočítalo na
úradne určenú cenu lieku nasledovným prepočtom: 364,61-5,11-6,39.

Ministerstvo si správnosť prepočtov overilo aj komunikáciou zo zamestnancom estónskeho
fondu zdravotného poistenia, ktorý potvrdil správnosť prepočtov liekov nachádzajúcich sa v
databáze EURIPID, ktorá predstavuje medzinárodnú databázu pre stanovenie cien liekov. Projekt
koordinujú NEAK (Národný inštitút správy fondu zdravotného poistenia, Maďarsko) a GÖG/ÖBIG
(Gesundheit Österreich GmbH/Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Rakúsko).

Ministerstvo dohľadané ceny liekov a správnosť prepočtov deklaruje aj nasledovným
printscreenom z databázy EURIPID:

V súvislosti s vyššie uvedeným má ministerstvo za to, že úradne určená cena pre liek Nuwiq
250 IU, Nuwiq 500 IU a Nuwiq 1000 IU bola uvedená správne, čo preukázalo priložením tabuľky
pre výpočet európskej referenčnej ceny uvedených liekov v konaní ID 25613 začatom z podnetu
ministerstva.

Ministerstvo na základe verejne dostupných údajov určilo európsku referenčnú cenu pre
liek Nuwiq 250 IU vo výške 115,87 eur, pričom vychádzalo z týchto údajov:

Ministerstvo na základe verejne dostupných údajov určilo európsku referenčnú cenu pre
liek Nuwiq 500 IU vo výške 231,59 eur, pričom vychádzalo z týchto údajov:

Ministerstvo na základe verejne dostupných údajov určilo európsku referenčnú cenu pre
liek Nuwiq 1000 IU vo výške 464,16 eur, pričom vychádzalo z týchto údajov:

Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.“
Dňa 23.6.2022 podal držiteľ registrácie na ministerstvo námietky proti bodom 20., 21., 45.
a 46. výroku prvostupňového rozhodnutia. Držiteľ registrácie zastáva názor, že prvostupňové
rozhodnutie je vo vzťahu k uvedeným bodom nezákonné z nasledovných dôvodov.
„Dňa 15.6.2022 zverejnilo MZ SR prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia
rozhodnutie o posúdení pripomenky, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje znížiť úradne
určenú cenu liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov podľa § 18 ods. 1 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 č. 363/2011 Z. z.“) a to nasledovne:

Zástupca držiteľa lieku Nuwiq (250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU) prášok a rozpúšťadlo
na injekčný roztok využíva § 82 ods. 1 zákona podať námietku voči Rozhodnutiu MZ SR S186772022-OKCHL-25613 pri posúdení pripomienky č.8 na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky do siedmich dní od doručenia rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Z dostupnej databázy liekov v Estónsku vyplýva, že ceny liekov uvedené v databáze liekov
hradených z verejného zdravotného poistenia predstavujú výšku úhrady a nie ich maximálnu
(registrovanú/úradne určenú) cenu. Máme za to, že predmetné ceny liekov v Estónsku by nemali
byť započítané do výpočtu priemeru európskej referenčnej ceny. Ich platnosť je navyše obmedzená
do 1.7.2022. Rovnaká situácia bola aj v konaní zo dňa 15.10.2021, konanie ID 22753, kde sa ceny
v Estónsku neuvádzali.
Zo zverejnených podkladov pre návrh úradne určenej ceny lieku, zdroje údajov, z ktorých
ministerstvo vychádzalo a výpočty prepočtov v jednotlivých krajinách uvádzame, že pre dané lieky
(NUWIQ 250 IU, NUWIQ 500 IU, NUWIQ 1000 IU a NUWIQ 2000 IU) sa nenachádzajú žiadne
údaje o úradne určených cenách v Estónsku. NUWIQ 250 IU, NUWIQ 500 IU, NUWIQ 1000 IU,
NUWIQ 2000 IU nemajú v Estónsku úradne určenú cenu a nemôžu byť tak zahrnuté do
porovnávania UUC. Podľa národnej legislatívy Estónska zdravotná poisťovňa nedefinuje
veľkoobchodné nákupné ceny žiadneho produktu a takéto ceny nie sú v Estónsku zverejnené.
Jedinou verejnou cenou je maloobchodná cena, ktorá podlieha určitej úrovni úhrady. Všetko pred
tým (od CIF až po veľkoobchodnú cenu) je v obchodnom styku dôverné a nikde sa nezverejňuje,
nie je dostupné, čo potvrdzuje aj zdroj celej ATC skupiny B02BD..: MZ SR http://www.raviminfo.ee/otsing.php (printscreen)

Pre účely referencovania existuje na oficiálnej stránke Estónskeho zdravotného fondu Haigekassa.ee (zdroj MZ SR: Reference prices | Estonian Health Insurance Fund (haigekassa.ee))
zoznam referencovaných liekov (zoznam liekov s určenou maximálnou cenou), v ktorom NUWIQ
takisto absentuje. Dokumnet je prílohou námietky. Nie je teda dôvodné zaraďovať cenu lieku v
Estónsku do porovnania UUC podľa metodiky MZ SR.
Návrh rozhodnutia

Navrhujeme preto, aby sa doterajšie návrhy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo dňa 20.5.2022, 15.6.2022 zrušili a aby sa úradne určené ceny liekov zaradených v
zozname kategorizovaných liekov schválili tak ako boli podané v ID návrhu 23974 a to takto :

“.
II.
Právny základ k námietke č. 3
Relevantná hmotnoprávna úprava
Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o znížení
úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov.
Podľa § 18 ods. 1 zákona o znížení úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 12 alebo z vlastného
podnetu.
Podľa § 94 ods. 1 písm. a) zákona predmetom porovnávania úradne určených cien je
porovnanie úradne určenej ceny lieku s úradne určenými cenami lieku v iných členských štátoch
pre výrobcu alebo držiteľa registrácie lieku, ak je trhový podiel predaja lieku výrobcu alebo držiteľa
registrácie v porovnávanom členskom štáte najmenej 50 %, inak úradne určená cena dovozcu, ak
nie je vyššia ako úradne určená cena v inom členskom štáte, inak úradne určená cena v inom
členskom štáte (ďalej len „porovnávanie cien liekov“); porovnávajú sa ceny liekov s rovnakou
účinnou látkou, rovnakým množstvom účinnej látky, rovnakou liekovou formou a rovnakým
počtom dávok lieku v balení, pričom sa prihliada na účinnú látku v lieku, množstvo účinnej látky
v lieku, liekovú formu a počet dávok lieku v balení.
Podľa § 94 ods. 2 zákona pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok a porovnávaní cien dietetických potravín sa za rozhodujúcu považuje skutočnosť, či liek,

zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina má v inom členskom štáte úradne určenú cenu
platnú ku dňu porovnávania úradne určených cien.
Podľa § 94 ods. 6 zákona Ak držiteľ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo
výrobca dietetickej potraviny pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych
pomôcok alebo porovnávaní cien dietetických potravín zistí, že úradne určená cena lieku, úradne
určená cena zdravotníckej pomôcky alebo úradne určená cena dietetickej potraviny presahuje
európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu zdravotníckej pomôcky alebo európsku
referenčnú cenu dietetickej potraviny, je povinný najneskôr do piatich dní od predloženia údajov
podľa odseku 4 písm. a) ministerstvu podať žiadosť, ktorej predmetom je zníženie úradne určenej
ceny lieku, úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky alebo úradne určenej ceny dietetickej
potraviny na úroveň, ktorá neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku, európsku referenčnú cenu
zdravotníckej pomôcky alebo európsku referenčnú cenu dietetickej potraviny.
Podľa § 94 ods. 8 zákona Za overiteľné zdroje údajov o cenách liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín v iných členských štátoch sa považujú
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne príslušných orgánov
členských štátov, ktoré regulujú ceny liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických
potravín alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s predajom, výdajom a distribúciou liekov,
zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných webových sídlach, ak nie je pochybnosť o
ich vyhotovení orgánmi podľa písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi podľa písmen a) a b); vyžaduje sa úradný preklad
dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi ústavnej
starostlivosti v členskom štáte; vyžaduje sa úradný preklad dokumentu,
f) údaje sprístupnené ministerstvu vecne príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré regulujú
ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, alebo vecne príslušnými orgánmi
Európskej únie.
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 č. 3 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 Octapharma AB so sídlom Lars Forssells gata 23, SE-112 75 Stockholm, Švédsko (ďalej
len „držiteľ registrácie“) zo dňa 23.6.2022 (ďalej len „námietka“) proti bodom 20., 21., 45. a 46.
prvostupňového rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) č. S186772022-OKCHL-25613 zo dňa 15.6.2022 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým
ministerstvo rozhodlo o znížení úradne určenej ceny lieku 3428B Nuwiq 250 IU prášok a
rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 1“), lieku 3429B Nuwiq 500 IU prášok a
rozpúšťadlo na injekčný roztok (ďalej len „liek 2“), 3430B Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo
na injekčný roztok (ďalej len „liek 3“), 3431B Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný
roztok (ďalej len „liek 4“) (liek 1, liek 2, liek 3 a liek 4 ďalej spolu ako „lieky“) posúdila a
odporúča ministrovi zdravotníctva, aby námietku podľa § 2 písm. e) bod 2 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“) na základe § 82 ods. 13 zákona zamietol a prvostupňové
rozhodnutie v bodoch 20., 21., 45. a 46 výroku prvostupňového rozhodnutia potvrdil.
[...]
Kategorizačná rada preskúmala skutočný stav veci a zistila, že námietky držiteľa
registrácie sú neopodstatnené.

Držiteľ registrácie podal v súlade s § 94 ods. 6 zákona žiadosť o zníženie úradne určenej
ceny
lieku 1 na výšku 133,12 eur,
lieku 2 na výšku 263,71 eur,
lieku 3 na výšku 532,36 eur, a
lieku 4 na výšku 1 064,53 eur,
ktoré z pohľadu kategorizačnej rady prevyšujú výšku európskej referenčnej ceny týchto liekov
platnú k 1.3.2022.
Kategorizačná rada preskúmala výšku európskej referenčnej ceny liekov a zistila, že
(i) rozdiel medzi kalkuláciou európskej referenčnej ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 uskutočnenou
ministerstvom v prvostupňovom rozhodnutí a držiteľom registrácie spočíva v použití
rozdielnej výšky úradne určenej ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v Estónsku, a
(ii) rozdiel medzi kalkuláciou európskej referenčnej ceny lieku 4 uskutočnenou ministerstvom
v prvostupňovom rozhodnutí a držiteľom registrácie spočíva v použití rozdielnej výšky úradne
určenej ceny lieku vo Fínsku.
(i) Vo vzťahu k európskej referenčnej cene lieku 1, lieku 2 a lieku 3
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že európska referenčná
cena lieku 1, lieku 2 a lieku 3 bola nesprávne identifikovaná držiteľom registrácie a nie
ministerstvom. Kategorizačná rada zastáva názor, že európska referenčná cena lieku 1, lieku 2
a lieku 3 bola držiteľom registrácie nesprávne vypočítaná z dôvodu zohľadnenia nesprávnej
úradne určenej ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v Estónsku.
Držiteľ registrácie z dôvodu nesprávne určenej úradne určenej ceny v Estónsku
neuskutočnil kalkuláciu európskej referenčnej ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 s použitím skutočne
troch najnižších úradne určených cien lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v iných členských štátoch platných
ku dňu ich porovnávania (teda s úradne určenými cenami lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v Estónsku,
Maďarsku a Rumunsku), ale nesprávne uviedol, že troma najnižšími:
úradne určenými cenami lieku 1 v iných členských štátoch sú úradne určené ceny v Maďarsku,
Rumunsku a Švédsku,
úradne určenými cenami lieku 2 v iných členských štátoch sú úradne určené ceny v Maďarsku,
Rumunsku a Bulharsku,
úradne určenými cenami lieku 3 v iných členských štátoch sú úradne určené ceny v Maďarsku,
Rumunsku a Švédsku.
Podľa názoru kategorizačnej rady je však:
úradne určená cena lieku 1 vo Švédsku až štvrtou najnižšou úradne určenou cenou lieku
1v iných členských štátoch,
úradne určená cena lieku 2 v Bulharsku až štvrtou najnižšou úradne určenou cenou lieku 2
v iných členských štátoch,

úradne určená cena lieku 3 vo Švédsku až štvrtou najnižšou úradne určenou cenou lieku 3
v iných členských štátoch.
a skutočne najnižšími úradne určenými cenami lieku 1, lieku 2 a lieku 3 sú úradne určené ceny
týchto liekov v Estónsku, Maďarsku a Rumunsku.
Úradne určená cena lieku 1 v Estónsku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 1 v Estónsku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne určená
cena vo výške 115,87 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 1, na základe estónskej
databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej
adrese: https://www.haigekassa.ee/partnerile/ravimitest/soodusravimid. Kategorizačná rada
preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky estónskej databázy úradne určených cien
liekov.

Ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR vo výške
maloobchodnej ceny lieku na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
Podľa údajov uvedených v estónskej databáze vo vzťahu k lieku 1 maloobchodná cena lieku
1 bola ku dňu porovnávania úradne určených cien lieku 1 v iných členských štátoch, 1.3.2022, vo
výške 95,42 eur.
V zmysle § 2 písm. e) bodu 2 je ministerstvo povinné úradne určenú cenu lieku v inom
členskom štáte prepočítať, ak nie je určená na úrovni ceny výrobcu, teda na úrovni ceny, ktorú nie
je možné prekročiť pri prvom predaji lieku na území členského štátu.

Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
Na základe § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne
určená cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená
pri prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu.
Keďže úradne určená cena lieku 1 v Estónsku je určená na úrovni maloobchodnej ceny
lieku 1 (na úrovni ceny poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, čo predstavuje cenu lieku výrobcu
spolu s cenou obchodného výkonu veľkodistribútora a ceny obchodného výkonu poskytovateľa
lekárenskej starostlivosti) a nie na úrovni výšky ceny výrobcu, kategorizačná rada úradne určenú
cenu lieku 1 v Estónsku podľa § 2 písm. e) bodu 2. zákona prepočítala na úroveň ceny výrobcu,
teda ceny ktorú nemožno prekročiť pri prvom predaji lieku na území Estónska.
Podľa estónskej právnej úpravy, Vyhlášky o veľkoobchodnej a maloobchodnej maximálnej
cene obchodného výkonu u liečivých prípravkov verejne dostupnej na nasledovnej elektronickej
adrese: Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord–
Riigi Teataja, sa úradne určená cena lieku na úrovni výrobcu v Estónsku určí prepočtom v rámci
nasledovných limitov:

Kategorizačná rada preto uskutočnila prepočet v Estónsku určenej maloobchodnej ceny
lieku 1 na úroveň ceny výrobcu lieku 1 tak, že v Estónsku určenú cenu na úrovni maloobchodnej
ceny lieku 1 ponížila o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti, ktorá v rámci vyššie uvedených limitov predstavuje 5,11 eur a následne ju ponížila
o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu veľkodistribútora vo výške 3,00 %, a to vykonaním
nasledovného prepočtu:

ÚUC lieku 1 = (95,42-5,11)/1,03
ÚUC lieku 1 = 90,31/1,03
ÚUC lieku 1 = 87,68 eur
Vykonaním vyššie uvedeného prepočtu kategorizačná rada identifikovala úradne určenú
cenu lieku 1 v Estónsku vo výške 87,68 eur.
S ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej
mene EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené ceny liekov na
Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 1 v Estónsku do slovenskej národnej
meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 1 v Estónsku vo výške 87,68 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 1 vo Švédsku vo výške 139,43 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 1 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 1 vo Švédsku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 1 v iných členských štátoch.
Úradne určená cena lieku 2 v Estónsku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 2 v Estónsku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne určená
cena vo výške 231,59 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 2, na základe estónskej
databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej
adrese: https://www.haigekassa.ee/partnerile/ravimitest/soodusravimid. Kategorizačná rada
preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky estónskej databázy úradne určených cien
liekov.

Ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR vo výške
maloobchodnej ceny lieku na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
Podľa údajov uvedených v estónskej databáze vo vzťahu k lieku 2 maloobchodná cena lieku
2 bola ku dňu porovnávania úradne určených cien lieku 2 v iných členských štátoch, 1.3.2022, vo
výške 95,42 eur.
V zmysle § 2 písm. e) bodu 2 je ministerstvo povinné úradne určenú cenu lieku v inom
členskom štáte prepočítať, ak nie je určená na úrovni ceny výrobcu, teda na úrovni ceny, ktorú nie
je možné prekročiť pri prvom predaji lieku na území členského štátu.
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
Na základe § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne
určená cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená
pri prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu.
Keďže úradne určená cena lieku 2 v Estónsku je určená na úrovni maloobchodnej ceny
lieku 2 (na úrovni ceny poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, čo predstavuje cenu lieku výrobcu
spolu s cenou obchodného výkonu veľkodistribútora a ceny obchodného výkonu poskytovateľa
lekárenskej starostlivosti) a nie na úrovni výšky ceny výrobcu, kategorizačná rada úradne určenú
cenu lieku 2 v Estónsku podľa § 2 písm. e) bodu 2. zákona prepočítala na úroveň ceny výrobcu,
teda ceny ktorú nemožno prekročiť pri prvom predaji lieku na území Estónska.
Podľa estónskej právnej úpravy, Vyhlášky o veľkoobchodnej a maloobchodnej maximálnej
cene obchodného výkonu u liečivých prípravkov verejne dostupnej na nasledovnej elektronickej
adrese: Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord–

Riigi Teataja, sa úradne určená cena lieku na úrovni výrobcu v Estónsku určí prepočtom v rámci
nasledovných limitov:

Kategorizačná rada preto uskutočnila prepočet v Estónsku určenej maloobchodnej ceny
lieku 2 na úroveň ceny výrobcu lieku 2 tak, že v Estónsku určenú cenu na úrovni maloobchodnej
ceny lieku 2 ponížila o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti, ktorá v rámci vyššie uvedených limitov predstavuje 5,11 eur a následne ju ponížila

o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu veľkodistribútora vo výške 3,00 %, a to vykonaním
nasledovného prepočtu:
ÚUC lieku 2 = (185,27-5,11)/1,03
ÚUC lieku 2 = 180,16/1,03
ÚUC lieku 2 = 174,91 eur
Vykonaním vyššie uvedeného prepočtu kategorizačná rada identifikovala úradne určenú
cenu lieku 2 v Estónsku vo výške 174,91 eur.
S ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej
mene EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené ceny liekov na
Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 2 v Estónsku do slovenskej národnej
meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 2 v Estónsku vo výške 174,91 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 2 v Bulharsku vo výške 271,28 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 2 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 2 v Bulharsku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 2 v iných členských štátoch.
Úradne určená cena lieku 3 v Estónsku
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 3 v Estónsku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni, a to úradne určená
cena vo výške 353,11 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 3, na základe estónskej
databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej
adrese: https://www.haigekassa.ee/partnerile/ravimitest/soodusravimid. Kategorizačná rada
preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky estónskej databázy úradne určených cien
liekov.

Ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR vo výške
maloobchodnej ceny lieku na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
Podľa údajov uvedených v estónskej databáze vo vzťahu k lieku 3 maloobchodná cena lieku
3 bola ku dňu porovnávania úradne určených cien lieku 3 v iných členských štátoch, 1.3.2022, vo
výške 364,61 eur.
V zmysle § 2 písm. e) bodu 2 je ministerstvo povinné úradne určenú cenu lieku v inom
členskom štáte prepočítať, ak nie je určená na úrovni ceny výrobcu, teda na úrovni ceny, ktorú nie
je možné prekročiť pri prvom predaji lieku na území členského štátu.
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
Na základe § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne
určená cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená
pri prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu.

Keďže úradne určená cena lieku 3 v Estónsku je určená na úrovni maloobchodnej ceny
lieku 3 (na úrovni ceny poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, čo predstavuje cenu lieku výrobcu
spolu s cenou obchodného výkonu veľkodistribútora a ceny obchodného výkonu poskytovateľa
lekárenskej starostlivosti) a nie na úrovni výšky ceny výrobcu, kategorizačná rada úradne určenú
cenu lieku 3 v Estónsku podľa § 2 písm. e) bodu 2. zákona prepočítala na úroveň ceny výrobcu,
teda ceny ktorú nemožno prekročiť pri prvom predaji lieku na území Estónska.
Podľa estónskej právnej úpravy, Vyhlášky o veľkoobchodnej a maloobchodnej maximálnej
cene obchodného výkonu u liečivých prípravkov verejne dostupnej na nasledovnej elektronickej
adrese: Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord–
Riigi Teataja, sa úradne určená cena lieku na úrovni výrobcu v Estónsku určí prepočtom v rámci
nasledovných limitov:

Kategorizačná rada preto uskutočnila prepočet v Estónsku určenej maloobchodnej ceny
lieku 3 na úroveň ceny výrobcu lieku 3 tak, že v Estónsku určenú cenu na úrovni maloobchodnej
ceny lieku 3 ponížila o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu poskytovateľa lekárenskej
starostlivosti, ktorá v rámci vyššie uvedených limitov predstavuje 5,11 eur a následne ju ponížila
o prirážku/maržu/cenu obchodného výkonu veľkodistribútora, ktorá v rámci vyššie uvedených
limitov predstavuje 6,39 eur, a to vykonaním nasledovného prepočtu:
ÚUC lieku 3 = 364,61-5,11-6,39

ÚUC lieku 3 = 353,11
Vykonaním vyššie uvedeného prepočtu kategorizačná rada identifikovala úradne určenú
cenu lieku 3 v Estónsku vo výške 353,11 eur.
S ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované v estónskej databáze sú uvedené v národnej
mene EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené ceny liekov na
Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 3 v Estónsku do slovenskej národnej
meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 3 v Estónsku vo výške 353,11 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 3 vo Švédsku vo výške 557,73 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 3 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 3 vo Švédsku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 3 v iných členských štátoch.
Kategorizačná rada považuje na tomto mieste vo vzťahu k úradne určenej cene lieku 1,
lieku 2 a lieku 3 v Estónsku za nevyhnutné uviesť, že sa nemožno stotožniť s tvrdením držiteľa
registrácie, že ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 nie sú v Estónsku úradne určené. Držiteľ registrácie
dôvodí, že úradne určená cena lieku 1, lieku 2 a lieku 3 nie je v Estónsku úradne určená, pretože
ceny týchto liekov sú v Estónsku určené na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a nie na
úrovni výrobcu.
Podľa názoru kategorizačnej rady toto tvrdenie držiteľa registrácie neobstojí, pretože
podľa § 2 písm. e) bodu 2 a 3 zákona sú úradne určenými cenami liekov v iných členských štátoch
nie len ceny liekov, ktoré sú určené respektíve regulované na úrovni výrobcu lieku (pri prvom
predaji lieku na území príslušného členského štátu), ale aj na inej úrovni distribučného reťazca
(na úrovni veľkodistribútora či poskytovateľa lekárenskej starostlivosti).
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.

Na základe § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. a 3. zákona, ak úradne
určená cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená
pri prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu (na úrovni výrobcu), úradne určenou
cenou lieku v tomto inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom
tohto iného členského štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského
štátu (na úroveň ceny výrobcu). Ak túto inú cenu úradne určenú vecne príslušným orgánom tohto
iného členského štátu nemožno prepočítať na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto
členského štátu (na úroveň ceny výrobcu), úradne určenou cenou je táto iná cena úradne určená
vecne príslušným orgánom tohto iného členského štátu bez jej následného prepočítania na úroveň
ceny výrobcu.
Keďže úradne určené ceny liekov v Estónsku sú úradne určované vecne príslušným
orgánom Estónska na úrovni poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a je možné ich na základne
estónskej právnej úpravy prepočítať na úroveň ceny výrobcu, úradne určenými cenami liekov
v Estónsku sú pre účely medzinárodného porovnávania cien liekov v iných členských štátoch
(referencovania) podľa § 2 písm. e) bodu 2. zákona úradne určené ceny lieku v Estónsku
prepočítane na úroveň výrobcu. Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada zastáva názor, že
správny postup pri určení úradne určenej ceny lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v Estónsku a následne pri
kalkulovaní európskej referenčnej ceny týchto liekov bol postup uplatnený ministerstvom v konaní
na prvom stupni a nie postup zvolený držiteľom registrácie.
So zreteľom na vyššie uvedené, kategorizačná rada považuje námietky držiteľa registrácie
vo vzťahu k lieku 1, lieku 2 a lieku 3 za neopodstatnené, a preto ministrovi odporúča rozhodnúť
tak, ako je uvedené v úvode tohto odborného odporúčania.
(ii) Vo vzťahu k európskej referenčnej cene lieku 4
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že európska referenčná
cena lieku 4 bola nesprávne vypočítaná držiteľom registrácie a nie ministerstvom. Kategorizačná
rada zastáva názor, že z dôvodu nesprávne identifikovanej úradne určenej ceny lieku 4 vo Fínsku
držiteľ registrácie neuskutočnil kalkuláciu európskej referenčnej ceny lieku 4 s použitím skutočne
troch najnižších úradne určených cien lieku 4 v iných členských štátoch platných ku dňu ich
porovnávania (teda s úradne určenými cenami lieku v Maďarsku, Rumunsku a Fínsku), ale
nesprávne uviedol, že troma najnižšími úradne určenými cenami v iných členských štátoch sú
úradne určené ceny v Maďarsku Rumunsku a Švédsku. Úradne určená cena lieku 4 vo Švédsku je
však podľa názoru kategorizačnej rady až štvrtou najnižšou úradne určenou cenou lieku 4 v iných
členských štátoch.

Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že úradne určená cena
lieku 4 vo Fínsku je úradne určená cena zistená ministerstvom v prvom stupni (a nie držiteľom
registrácie), a to úradne určená cena vo výške 1 109,84 eur.
Kategorizačná rada identifikovala výšku úradne určenej ceny lieku 4, na základe fínskej
databázy úradne určených cien liekov, ktorá je verejne dostupná na nasledovnej elektronickej
adrese: < https://www.hila.fi/en/notices/reimbursable-authorized-medicinal-products-and-theirprices/ >. Kategorizačná rada preukazuje túto skutočnosť prostredníctvom snímky estónskej
databázy úradne určených cien liekov.

Podľa údajov uvedených vo fínskej databáze vo vzťahu k lieku 4 cena lieku 4 bola vo Fínsku
ku dňu medzinárodného porovnávania úradne určených cien lieku 4 v iných členských štátoch,
1.3.2022, vo výške 1109,84 eur.
Ceny liekov publikované vo fínskej databáze sú uvedené v národnej mene EUR na úrovni
maloobchodnej ceny lieku veľkodistribútora zahŕňajúcej cenu lieku výrobcu a prirážky/marže/ceny
obchodného výkonu veľkodistribútora.
Keďže cena lieku 4 vo Fínsku nie je určená na úrovni ceny výrobcu lieku, teda ceny ktorá
nesmie byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Fínska je nevyhnutné určiť výšku úradne
určenej ceny lieku 4 vo Fínsku postupom podľa § 2 písm. e) bod 2. alebo 3. zákona. Naopak,
s ohľadom na skutočnosť, že ceny publikované vo fínskej databáze sú uvedené v národnej mene
EUR, ktorá zodpovedá národnej mene, v ktorej sú kalkulované úradne určené ceny liekov na
Slovensku, nie je potrebný prepočet úradne určenej ceny lieku 4 vo Fínsku do slovenskej národnej
meny EUR podľa § 94 ods. 5 zákona.
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.

V zmysle § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. zákona, ak úradne určená
cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená pri
prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu, úradne určenou cenou lieku v tomto
inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom tohto iného členského
štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského štátu. Ak však cenu
výrobcu v inom členskom štáte nie je možné určiť ani vykonaním prepočtu podľa § 2 písm. e) bod
2. zákona, v zmysle § 2 písm. e) bod 3. zákona je úradne určenou cenou lieku v inom členskom štáte
najnižšia cena lieku určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom, teda cena určená iným
členským štátom, ktorá nie je prepočítaná na úroveň ceny výrobcu.
Kategorizačná rada preskúmaním skutočného stavu veci zistila, že maloobchodnú cenu
lieku 4 určenú vo Fínsku na úrovni veľkodistribútora bez dane z pridanej hodnoty, ktorá je úradne
určenou cenou vo Fínsku, nie je možné prepočítať na výšku ceny lieku výrobcu podľa § 2 písm. e)
bod. 2 zákona, pretože výška prirážky/marže/ceny obchodného výkonu veľkodistribútora nie je
podľa fínskeho práva regulovaná a líši sa podľa výšky zliav, bonusov a rabatov, ktoré poskytnú
zainteresované osoby v nákupných objednávkach na jeden alebo viacero produktov a z tohto
dôvodu nie sú ceny výrobcov verejne dostupné a nemožno ich vypočítať z maloobchodných cien,
pretože marže sa líšia od produktu k produktu.
Nakoľko nie je možné prepočítať výšku veľkoobchodnej ceny lieku 4 vo Fínsku na úroveň
ceny výrobcu lieku 4, úradne určenú cenu lieku 4 vo Fínsku je nevyhnutné stanoviť podľa § 2 písm.
e) bod 3. zákona. Podľa tohto ustanovenia je úradne určenou cenou lieku v inom členskom štáte
najnižšia cena lieku určená respektíve regulovaná vecne príslušným orgánom. Podľa údajov
uvedených vo fínskej databáze cien liekov, najnižšou cenou lieku 4 určenou vecne príslušným
orgánom Fínska je veľkoobchodná cena lieku 4 vo výške 1 109,84 eur.
Vzhľadom na skutočnosť, že úradne určená cena lieku 3 v Estónsku vo výške 353,11 eur je
nižšia ako úradne určená cena lieku 3 vo Švédsku vo výške 557,73 eur, kategorizačná rada má za
to, že európska referenčná cena lieku 3 bola správne vypočítaná ministerstvom v prvom stupni
a nie držiteľom registrácie, ktorý ju vypočítal na základe úradne určenej ceny lieku 3 vo Švédsku,
ktorá nepatrí medzi tri najnižšie úradne určené ceny lieku 3 v iných členských štátoch.
Kategorizačná rada považuje na tomto mieste vo vzťahu k úradne určenej cene lieku 4 vo
Fínsku za nevyhnutné uviesť, že sa nemožno stotožniť s tvrdením držiteľa registrácie, že cena lieku
4 nie je vo Fínsku úradne určená. Napriek skutočnosti, že držiteľ registrácie neuviedol
odôvodnenie, na základe ktorého dospel k záveru, že cena lieku 4 nie je vo Fínsku úradne určená,
kategorizačná rada sa na základe odôvodnenia držiteľa registrácie uvedeného k úradne určeným
cenám liekov v Estónsku domnieva, že držiteľ registrácie zastáva názor, že úradne určená cena
lieku 4 nie je vo Fínsku úradne určená, pretože ceny týchto liekov sú vo Fínsku určené na úrovni
veľkodistribútorov liekov a nie na úrovni výrobcu.

Podľa názoru kategorizačnej rady toto tvrdenie držiteľa registrácie neobstojí, pretože
podľa § 2 písm. e) bodu 2 a 3 zákona sú úradne určenými cenami liekov v iných členských štátoch
nie len ceny liekov, ktoré sú určené respektíve regulované na úrovni výrobcu lieku (pri prvom
predaji lieku na území príslušného členského štátu), ale aj na inej úrovni distribučného reťazca
(na úrovni veľkodistribútora či poskytovateľa lekárenskej starostlivosti).
Podľa § 2 písm. e) zákona pre účely tohto zákona sa rozumie úradne určenou cenou lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len
„členský štát“)
1. cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri prvom predaji na území iného
členského štátu, ak je cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny úradne
určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v tomto členskom štáte,
2. iná cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom štáte
prepočítaná na cenu pri prvom predaji na území tohto členského štátu, ak cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa prvého bodu,
3. najnižšia cena úradne určená alebo regulovaná vecne príslušným orgánom v inom členskom
štáte, ak cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nemožno určiť podľa
druhého bodu.
Na základe § 2 písm. e) bod 1. zákona v spojení s § 2 písm. e) bod 2. a 3. zákona, ak úradne
určená cena lieku v inom členskom štáte nie je určená na úrovni ceny, ktorá nesmie byť prekročená
pri prvom predaji lieku na území tohto iného členského štátu (na úrovni výrobcu), úradne určenou
cenou lieku v tomto inom členskom štáte je iná cena úradne určená vecne príslušným orgánom
tohto iného členského štátu prepočítaná na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto členského
štátu (na úroveň ceny výrobcu). Ak túto inú cenu úradne určenú vecne príslušným orgánom tohto
iného členského štátu nemožno prepočítať na cenu pri prvom predaji lieku na území tohto
členského štátu (na úroveň ceny výrobcu), úradne určenou cenou je táto iná cena úradne určená
vecne príslušným orgánom tohto iného členského štátu bez jej následného prepočítania na úroveň
ceny výrobcu.
Keďže úradne určené ceny liekov vo Fínsku sú úradne určované vecne príslušným orgánom
Fínska na úrovni veľkodistribútora a ich prepočet na úroveň výrobcu nie je podľa fínskej právnej
úpravy možné uskutočniť, úradne určenými cenami liekov vo Fínsku sú pre účely medzinárodného
porovnávania cien liekov v iných členských štátoch (referencovania) podľa § 2 písm. e) bodu 3.
zákona ceny liekov určené na úrovni veľkodistribútora bez ich následného prepočítania na úroveň
výrobcu. Z uvedeného dôvodu kategorizačná rada zastáva názor, že správny postup pri určení
úradne určenej ceny lieku 4 vo Fínsku a následne pri kalkulovaní európskej referenčnej ceny tohto
lieku bol postup uplatnený ministerstvom v konaní na prvom stupni a nie postup zvolený držiteľom
registrácie.

So zreteľom na vyššie uvedené, kategorizačná rada považuje námietky držiteľa registrácie
vo vzťahu k lieku 4 za neopodstatnené, a preto ministrovi odporúča rozhodnúť tak, ako je uvedené
v úvode tohto odborného odporúčania.“
IV.
Posúdenie námietky č. 3 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.
Minister rovnako ako kategorizačná rada zastáva názor, európska referenčná cena lieku 1,
lieku 2, lieku 3 a lieku 4 bola správne identifikovaná ministerstvom v konaní na prvom stupni
a nesprávne držiteľom registrácie, pretože držiteľ registrácie:
pri kalkulácii európskej referenčnej ceny lieku 1 vychádzal z nesprávne identifikovanej úradne
určenej ceny lieku 1 v Estónsku v dôsledku čoho európsku referenčnú cenu lieku 1 vypočítal na
základe nesprávne určených troch najnižších úradne určených cien lieku 1 v iných členských
štátoch (vychádzal z úradne určených cien v Maďarsku, Rumunsku a Švédsku namiesto
skutočne troch najnižších úradne určených cien v Estónsku, Maďarsku a Rumunsku),
pri kalkulácii európskej referenčnej ceny lieku 2 vychádzal z nesprávne identifikovanej úradne
určenej ceny lieku 2 v Estónsku v dôsledku čoho európsku referenčnú cenu lieku 2 vypočítal na
základe nesprávne určených troch najnižších úradne určených cien lieku 2 v iných členských
štátoch (vychádzal z úradne určených cien v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku namiesto
skutočne troch najnižších úradne určených cien v Estónsku, Maďarsku a Rumunsku),
pri kalkulácii európskej referenčnej ceny lieku 3 vychádzal z nesprávne identifikovanej úradne
určenej ceny lieku 3 v Estónsku v dôsledku čoho európsku referenčnú cenu lieku 3 vypočítal na
základe nesprávne určených troch najnižších úradne určených cien lieku 3 v iných členských
štátoch (vychádzal z úradne určených cien v Maďarsku, Rumunsku a Švédsku namiesto
skutočne troch najnižších úradne určených cien v Estónsku, Maďarsku a Rumunsku), a
pri kalkulácii európskej referenčnej ceny lieku 4 vychádzal z toho, že neidentifikoval úradne
určenú cenu lieku 4 vo Fínsku v dôsledku čoho európsku referenčnú cenu lieku 4 vypočítal na
základe nesprávne určených troch najnižších úradne určených cien lieku 4 v iných členských
štátoch (vychádzal z úradne určených cien v Maďarsku, Rumunsku a Švédsku namiesto
skutočne troch najnižších úradne určených cien v Maďarsku, Rumunsku a Fínsku).
Minister zastáva názor, že držiteľ registrácie nesprávne identifikoval úradne určenú cenu
lieku 1, lieku 2 a lieku 3 v Estónsku a lieku 4 vo Fínsku z dôvodov uvedených v odbornom
odporúčaní kategorizačnej rady.

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.

