STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41 Praha 1

Telefon:+420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

Sp. zn. SUKLS155740/2016
Č. j. sukl206414/2018

Vyřizuje/linka Mgr. Eva Forgáčová

E-mail:posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

Datum 4. 5. 2018

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2018

ROZHODNUTÍ
Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, 100 41 (dále jen „Ústav“), jako
správní orgán příslušný na základě ustanovení § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), ve správním řízení provedeném v souladu
s ustanoveními § 39g a § 39h zákona o veřejném zdravotním pojištění a s ustanoveními § 68, § 140 a
§ 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl
takto:
Ústav na základě žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního
pojištění léčivých přípravků
Kód SÚKL
0210073
0210077

Název léčivého přípravku
MEKINIST
MEKINIST

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30
2MG TBL FLM 30

a na základě žádosti o změnu výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků
Kód SÚKL
0194323
0194324
0194325
0194326

Název léčivého přípravku
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR

Doplněk názvu
50MG CPS DUR 28
50MG CPS DUR 120
75MG CPS DUR 28
75MG CPS DUR 120

doručené dne 30. 5. 2016 společností:
Novartis Europharm Limited
IČ: 03068306
Frimley Business Park, GU16 7SR Camberley
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Zastoupena:
Novartis s.r.o.
IČ: 64575977
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Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
po provedeném správním řízení a v souladu s ustanovením § 15 odst. 9, § 39a, § 39b a § 39c odst. 4
zákona o veřejném zdravotním pojištění
1.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění stanovuje léčivému přípravku
Kód SÚKL
0210073

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30

maximální cenu ve výši 27 464,85 Kč.
2.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění stanovuje léčivému přípravku
Kód SÚKL
0210077

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
2MG TBL FLM 30

maximální cenu ve výši 109 860,68 Kč.
3.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0210073

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“)
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku ve
výši 33 489,03 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen
„vyhláška č. 376/2011 Sb.“) stanovuje podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému
přípravku takto:
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S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
4.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0210077

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
2MG TBL FLM 30

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku ve
výši 103 043,15 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. stanovuje podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku
takto:
S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
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c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
5.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194323

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
50MG CPS DUR 28

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
nově činí 19 538,91 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
6.

F-CAU-003-36N/20.03.2014

Strana 4 (celkem 70)

Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194324

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
50MG CPS DUR 120

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
nově činí 83 738,20 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
7.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194325

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
75MG CPS DUR 28

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
nově činí 29 308,37 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
8.
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194326

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
75MG CPS DUR 120

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném
zdravotním pojištění mění úhradu ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
nově činí 125 607,30 Kč
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č.
376/2011 Sb. mění podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedenému léčivému přípravku tak, že
je nově stanovuje takto:
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S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Ústav takto rozhodl ve správním řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS155740/2016, s těmito účastníky
řízení:
Novartis Europharm Limited
IČ: 03068306
Frimley Business Park, GU16 7SR Camberley
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Zastoupena:
Novartis s.r.o.
IČ: 64575977
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
IČ: 47672234
Jeremenkova 11, 70300 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
IČ: 47114321
Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
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Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
IČ: 47673036
Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
IČ: 47114975
Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
IČ: 41197518
Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
IČ: 46354182
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
IČ: 47114304
Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
Toto rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 39h odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění
vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle ustanovení § 39n odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění za předpokladu, že nabude právní moci do 15. dne kalendářního
měsíce včetně. Pokud nabude právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním
druhého nejbližšího seznamu podle ustanovení § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Odvolání proti předmětnému rozhodnutí nemá odkladný účinek. Bude-li toto rozhodnutí napadeno
odvoláním, je předběžně vykonatelné obdobně podle § 39h odst. 4 zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
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Odůvodnění:
Dne 30. 5. 2016 Ústav obdržel žádost žadatele o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivých přípravků MEKINIST. Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn.
SUKLS155740/2016.
Dne 3. 6. 2016 Ústav obdržel podání žadatele obsahující žádost o spojení předmětného správního řízení
se správním řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků TAFINLAR vedeným pod sp.
zn. SUKLS155768/2016.
Dne 8. 6. 2016 Ústav obdržel podání žadatele obsahující další podklady pro rozhodnutí.
Ústav uvádí, že se k předloženým podkladům vyjadřuje blíže v části „Hodnocení nákladové efektivity a
dopadu na rozpočet“.
Dne 9. 6. 2016 Ústav opět obdržel podání žadatele obsahující další podklady pro rozhodnutí. Předložené
podklady jsou předmětem obchodního tajemství, proto nebyly zveřejněny.
Ústav uvádí, že se k předloženým podkladům vyjadřuje blíže v části „Hodnocení nákladové efektivity a
dopadu na rozpočet“.
Dne 15. 6. 2016 Ústav vložil do spisu cenové reference a další podklady pro stanovení maximální ceny a
výše úhrady pod č. j. sukl168527/2016.
Dne 23. 6. 2016 Ústav usnesením č. j. sukl173515/2016 na žádost žadatele spojil správní řízení sp. zn.
SUKLS155740/2016 a správní řízení sp. zn. SUKLS155768/2016. Správní řízení je dále vedeno pod sp. zn.
SUKLS155740/2016.
Dne 10. 10. 2016 Ústav obdržel podání žadatele obsahující žádost o povolení změny obsahu podání
spočívající ve změně podmínek úhrady léčivých přípravků MEKINIST a TAFINLAR, a to konkrétně znění
indikačního omezení. Původně navržené indikační omezení pro přípravky MEKINIST a TEFINLAR ve znění:
„P: Kombinace trametinibu s dabrafenibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Léčba je hrazena do progrese onemocnění.“
navrhoval žadatel změnit na nově navržené indikační omezení ve znění:
„P: Kombinace trametinibu s dabrafenibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
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d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu;
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.“
Dne 14. 10. 2016 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl250606/2016
změnu povolil.
Dne 26. 1. 2017 Ústav vložil do spisu v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
cenové reference pro stanovení maximální ceny pod č. j. sukl20252/2017.
Dne 15. 3. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující informaci, že předmětný spis je nepřístupný.
Ústav vzal výše uvedené podání žadatele na vědomí a následně odstranil technickou překážku bránící
elektronickému přístupu do spisu.
Dne 27. 4. 2017 Ústav vyzval žadatele k součinnosti při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
spočívající v doplnění a přepracování předloženého farmakoekonomického hodnocení. K tomu Ústav
usnesením č. j. 114514/2017 stanovil žadateli lhůtu v délce 10 dní ode dne doručení usnesení.
K analýze nákladové efektivity i dopadu do rozpočtu Ústav požadoval předložení analýzy ve srovnání
s nivolumabem, dabrafenibem, jelikož se jedná o hrazené a používané terapie v dané indikaci. Dále
Ústav požadoval použití hodnot utilit především ze zaslepených studií a podrobnější analýzu tohoto
vstupního parametru; dále pak použití stejného způsobu extrapolace údajů o účinnosti pro obě ramena,
doplnění dalších scénářů; doplnění podrobnějších informací k analýze sensitivity.
Dne 28. 4. 2017 Ústav vložil do spisu cenové reference pro stanovení maximální ceny s aktualizovaným
kurzem přepočtu dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a cenové reference pro stanovení
výše úhrady v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 12 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb., pod č. j.
sukl116382/2017.
Dne 5. 5. 2017 Ústav obdržel žádost žadatele o přerušení správního řízení do 6. 6. 2017, a to s ohledem
na rozsah požadovaných podkladů a délku stanovené lhůty pro poskytnutí součinnosti.
Dne 5. 5. 2017 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl121311/2017 řízení
přerušil, a to ode dne doručení usnesení do doby doplnění podkladů specifikovaných ve výzvě
k součinnosti ze dne 27. 4. 2017, nejdéle však do 6. 6. 2017.
Dne 8. 6. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující odpověď na výzvu k součinnosti a přepracované
farmakoekonomické analýzy. Část předložených podkladů byla žadatelem označena jako obchodní
tajemství, proto nebyla zveřejněna.
Ústav se k podkladům vyjadřuje blíže v části „Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet“.
Dne 9. 6. 2017 Ústav obdržel odborné stanovisko České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
(ČDS). ČDS uvádí, že léčivý přípravek Zelboraf (vemurafenib) je v současnosti používán a hrazen čtvrtým
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rokem v první linii léčby pokročilého melanomu. Ústav v současné době posuzuje přiznání úhrady
kombinacím BRAF a MEK inhibitorů vemurafenibu a cobimetinibu, resp. dabrafenibu a trametinibu,
které prokázaly vyšší účinnost oproti monoterapii BRAF inhibitory. ČDS uvádí, že je jí známo, že Ústav
vyzval držitele rozhodnutí o registraci k součinnosti a požadoval v rámci analýzy nákladové efektivity
doplnění srovnání s léčbou nivolumabem. Porovnání kombinace BRAF a MEK inhibitorů s nivolumabem
se nabízí jako důležité z důvodu dostupné hrazené alternativy, nicméně absence přímého srovnání obou
alternativ situaci ztěžuje, neboť nepřímá srovnání mají své limitace a z jejich porovnání nelze vyvodit
jednoduchý obecný závěr o účinnosti obou léčebných režimů. ČDS dále uvádí, že použití každého z nich,
ač jsou schváleny k použití v 1. linii léčby, musí u každého pacienta ošetřující lékař posoudit individuálně.
Obecně platí výhoda vyšší léčebné odpovědi cílené léčby při přítomnosti prediktivních biomarkerů,
stejně jako rychlejší nástup účinku. Naproti tomu u pacientů bez přítomnosti mutace V600 genu BRAF
nebo s pomalejším průběhem onemocnění je vhodné použít imunoterapii s vyhlídkou trvalejší odpovědi
na léčbu. V závěru svého vyjádření ČDS uvádí, že z důvodu zachování obou léčebných alternativ pro
nemocné s tímto závažným onemocněním by ocenila dostupnost léčby kombinacemi BRAF a MEK
inhibitorů.
(Toto stanovisko obdržel Ústav rovněž dne 14. 6. 2017.)
Ústav k tomu uvádí, že si je vědom odlišností imunoterapie a cílené léčby, rozdílů v charakteru klinické
odpovědi i bezpečnostního profilu, stejně jako neexistence přímého porovnání těchto terapeutických
alternativ. Nepřímá porovnání mohou být zatížena určitou nejistotou, nicméně mají vypovídací hodnotu
a jako podklad pro farmakoekonomické analýzy jsou běžně používány.
Ústav se k tomu podrobněji věnuje v části „Posouzení terapeutické zaměnitelnosti“ a „Hodnocení
nákladové efektivity a dopadu na rozpočet“ tohoto dokumentu.
Ústav ještě k uvedenému doplňuje, že držitel rozhodnutí o registraci léčivých přípravků TAFINLAR a
MEKINIST předložil dne 8. 6. 2017 přepracované farmakoekonomické analýzy dle požadavků Ústavu, tj.
včetně zahrnutí nivolumabu jako komparátoru. Nově předložené farmakoekonomické analýzy, obdobně
jako NMA, ze které žadatel čerpal údaje o účinnosti a hodnoty utilit pro imunoterapii, byly předloženy
v režimu obchodního tajemství, nebyly tedy zveřejněny.
Dne 12. 6. 2017 Ústav vyrozuměl účastníky řízení, že správní řízení, sp. zn. SUKLS155740/2016 ode dne
7. 6. 2017 pokračuje, neboť uplynula doba, po kterou bylo správní řízení na žádost žadatele přerušeno.
Dne 16. 6. 2017 Ústav obdržel odborné stanovisko České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS). ČOS
uvádí, že vypracování hodnocení, ve smyslu srovnání kombinace inhibitorů BRAF a MEK a monoklonální
protilátky proti PD-1 nivolumabu v léčbě pokročilého a metastatického melanomu, nepovažuje za
možné, neboť přímá srovnávací studie mezi inhibitory BRAF v kombinaci s inhibitory MEK a antagonisty
PD-1 nebyla dosud zveřejněna. Na základě srovnání registračních studií podle názoru ČOS nejde
požadovaná analýza validně zpracovat. Obě skupiny léků mají svoje místo v léčbě melanomu. BRAF/MEK
kombinace poskytuje možnost rychlejší regrese nádoru a rychlého zlepšení stavu pacienta, léčbu
nivolumabem je možno aplikovat bez ohledu na status BRAF a je spojena s nízkou toxicitou. Nejedná se
o zaměnitelné postupy. Kombinace BRAF a MEK inhibitorů je dostupná v mnoha zemích Evropské unie a
ČOS má za to, že by měla být dostupná i českým pacientům.
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Ústav k tomu uvádí, že bere stanovisko ČOS na vědomí a odkazuje výše na své vyjádření ke stanovisku
ČDS.
Dne 30. 6. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující sdělení, že žadatel předložil všem zdravotním
pojišťovnám nabídku na snížení nákladů na léčbu.
Ústav vzal výše uvedené podání žadatele na vědomí.
Dne 14. 7. 2017 Ústav vložil do spisu v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
cenové reference pro stanovení maximální ceny pod č. j. sukl174097/2017.
Dne 22. 9. 2017 (a duplicitně 26. 9. 2017) Ústav obdržel další vyjádření ČDS, k léčivému přípravku
OTEZLA (SUKLS64032/2016) a k léčivým přípravkům TAFINLAR a MEKINIST. Ke kombinaci BRAF a MEK
inhibitoru, posuzované v tomto správním řízení ČDS uvádí, že kombinace těchto preparátů je u cílené
léčby metastazujícího maligního melanomu stávajícím standardem a podporuje snahu všech
zúčastněných k tomu, aby byla co nejdříve dostupná pro pacienty v ČR.
Ústav k tomu uvádí, že bere stanovisko ČDS na vědomí.
Dne 9. 10. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující nově zpracovaný alternativní scénář analýzy
nákladové efektivity a analýzy dopadu na rozpočet zdravotního pojištění, s nabídkou na snížení nákladů
na předmětné přípravky pro zdravotní pojišťovny, zpracovaný na základě závěrů ze setkání panelu
expertů. Žadatel dále uvedl, že aktuálně probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami nad navrženou
nabídkou na snížení nákladů.
Nabídku na snížení nákladů i aktualizaci farmakoekonomických analýz žadatel označil jako obchodní
tajemství. Ústav je proto nezveřejnil.
Dne 19. 10. 2017 Ústav obdržel doplňující vyjádření žadatele – doložení zápisu expertního týmu. Žadatel
dokument označil jako obchodní tajemství.
Dne 23. 10. 2017 Ústav vložil do spisu Sdělení k OT k výše uvedenému podání žadatele ze dne 19. 10.
2017.
Ústav po důkladném zvážení věci dospěl k závěru, že skutečnosti označené účastníkem řízení nelze
označit jako předmět obchodního tajemství v celém rozsahu a doplnění vyjádření bude ve spisové
dokumentaci krom bodu 2.) a 3.) přístupné. Ústav nad rámec výše uvedeného dodává, že zápis se závěry
expertů či expertního týmu obecně nepovažuje za relevantní důkaz pro účely správního řízení o
stanovení nebo změně výše maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, resp. pro
rozhodnutí, neboť takovýto ničím nepodložený dokument tyto znaky postrádá a nemá proto žádnou
důkazní hodnotu.
Dne 7. 11. 2017 Ústav vložil do spisu protokol o nahlédnutí do spisové dokumentace sp. zn.
SUKLS155740/2016 účastníků řízení Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ 47672234, Jeremenkova
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11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, IČ: 47114321, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, Revírní bratrská pokladna, zdravotní
pojišťovna, IČ: 47673036, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava, Vojenská zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
IČ: 46354182, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České
republiky, IČ: 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 zastoupených společně Ing. Marcelou
Malinovou, bytem Polní 331, Hostouň („Svaz ZP“). Zároveň Ústav poučil účastníka řízení Svaz ZP o tom,
že předmětný spis obsahuje písemnosti označené žadatelem jako předmět obchodního tajemství, a že
na takto zpřístupněné informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
Dne 7. 11. 2017 obdržel vyjádření účastníka řízení Svaz ZP, který nahlédl do spisové dokumentace a
potvrzuje, že údaje uvedené v písemnosti č. j. sukl254631/2017 (nově zpracovaný alternativní scénář
analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na rozpočet zdravotního pojištění, s nabídkou na snížení
nákladů na předmětné přípravky), kterou žadatel předložil Ústavu jako obchodní tajemství, odpovídají
nabídce, kterou Svaz ZP obdržel od žadatele.
Ústav k tomu uvádí, že bere informaci účastníka řízení Svaz ZP na vědomí. Podrobněji se k tomu vyjadřuje
v části Hodnocení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu.
Dne 30. 11. 2017 Ústav vložil do spisu první hodnotící zprávu, ve které navrhl léčivým přípravkům
TAFINLAR a MEKINIST v kombinaci v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým
melanomem úhradu ze zdravotního pojištění nepřiznat, neboť z dostupných údajů nelze mít prokázané,
že splňují podmínku účelné terapeutické intervence. Zároveň Ústav ukončil shromažďování podkladů
pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j.
sukl352015/2017 ze dne 30. 11. 2017. Současně byli účastníci informováni, že v souladu s ustanovením §
39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou oprávněni vyjádřit se k podkladům pro
rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného sdělení. V této lhůtě Ústav obdržel níže
uvedená podání účastníků řízení.
Dne 4. 12. 2017 Ústav obdržel odborné stanovisko ČOS. ČOS považuje lék MEKINIST podávaný současně
s TAFINLAREM za důležitou možnost terapie metastatického melanomu. Lék splňuje podmínky
personalizované léčby, protože jeho indikace je vázaná na přítomnost specifické mutace genu BRAF. ČOS
uvádí, že podle dostupných údajů bylo výše uvedenou léčbou dosaženo prodloužení celkového přežití
oproti monoterapii Tafinlarem. Výhodou oproti imunoterapii, další možnosti léčby metastatického
melanomu, je rychlý nástup léčeného efektu, proto je použití kombinace TAFINLAR/MEKINIST vhodnou
léčbou pro část nemocných s metastatickým melanomem. ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti
Ústavu za nákladovou udržitelnost onkologické léčby a věří, že dojde k domluvě mezi držitelem
registrace, Ústavem a plátci péče ve prospěch pacientů.
Ústav vzal výše uvedené stanovisko odborné společnosti na vědomí.
Dne 5. 12. 2017 Ústav vložil do spisu protokol o nahlédnutí do spisové dokumentace sp. zn.
SUKLS155740/2016 účastníka řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518,
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Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (dále jen „VZP“). Zároveň Ústav poučil účastníka řízení VZP o tom, že
předmětný spis obsahuje písemnosti označené žadatelem jako předmět obchodního tajemství, a že na
takto zpřístupněné informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
Dne 6. 12. 2017 Ústav obdržel odborné stanovisko ČDS, která ve svém podání uvádí, že kombinaci
TAFINLAR/MEKINIST považuje za nedílnou součást terapie metastatického melanomu. ČDS dále uvádí, že
z dnešního pohledu je použití léčivého přípravku TAFINLAR pouze v monoterapii vnímáno jako
nedostatečné, a věří, že kombinace přípravků TAFINLAR/MEKINIST bude již brzy zpřístupněna pacientům
v České republice.
(Stejné stanovisko ČDS obdržel Ústav rovněž dne 7. 12. 2017).
Ústav vzal výše uvedené stanovisko odborné společnosti na vědomí.
Dne 13. 12. 2017 Ústav obdržel podání účastníka řízení VZP, ve kterém VZP informuje Ústav, že byla
oslovena žadatelem ohledně jednání o limitaci nákladů na kombinovanou léčbu léčivými přípravky
MEKINIST a TAFINLAR. Zároveň účastník řízení VZP sděluje, že žadatel předložil v rámci probíhajícího
jednání nabídku ve výši odpovídající té, která byla předložena Ústavu v režimu obchodního tajemství.
Ústav vzal výše uvedené podání VZP na vědomí.
Dne 14. 12. 2017 Ústav obdržel podání žadatele obsahující vyjádření k první hodnotící zprávě. Žadatel
předkládá stanoviska k jednotlivým nejistotám a limitacím vyjádřením v první hodnotící zprávě. Žadatel
však zdůrazňuje, že právě vyšší komplexnost hodnocení (mnoho komparátorů, nepřímá srovnání
rozdílných klinických studií apod.) přináší zároveň vyšší míru nejistoty a zvyšuje limity takového
hodnocení. Žadatel dále uvádí, že aktuálně probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami nad žadatelem
navrhovaným snížením nákladů předloženým v režimu obchodního tajemství dne 9. 10. 2017 (č. j.
sukl254631/2017).
Žadatel uvádí, že Ústav v první hodnotící zprávě navrhuje pro srovnání terapie kombinací léčivých
přípravků s obsahem dabrafenibu + trametinibu s monoterapií dabrafenibem použití studie COMBI-d
namísto použité COMBI-v. Žadatel k tomu uvádí, že studie COMBI-v byla použita zejména z důvodu
dosažení komplexnosti hodnocení. V analýze nákladové efektivity bylo třeba provést srovnání nejen vůči
dabrafenibu (Tafinlar), ale i vůči jiným komparátorům (vemurafenib, ipilimumab, nivolumab). Za tímto
účelem byla žadatelem vypracována Bayesiánská síťová metaanalýza. Z této síťové meta-analýzy
předložené v režimu obchodního tajemství žadatelem v reakci na výzvu k součinnosti Ústavu dne 8. 6.
2017 vyplývá, že pro provedení síťové meta-analýzy je vhodným komparátorem právě vemurafenib,
neboť rameno s vemurafenibem je referenčním pro další nepřímá srovnání. Dle žadatele, aby bylo
možno na základě jednoho podkladu (v jednom modelu) posoudit hodnocenou intervenci (dabrafenib +
trametinib) se všemi komparátory požadovanými Ústavem, se jeví jako vhodné využití dat ze studie
COMBI-v. Farmakoekonomická analýza na podkladu klinické studie COMBI-d by vyžadovala použití dvou
různých modelů (jeden samostatně pro hodnocení dabrafenib + trametinib ve srovnání s dabrafenibem
a další pro hodnocení dabrafenib + trametinib vs. ostatní komparátory), což by podle názoru žadatele
mělo vliv na robustnost analýzy a vedlo k větší nejistotě výsledků analýzy.
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Žadatel dále uvádí, že studie COMBI-d a COMBI-v jsou svým designem, vstupními charakteristikami
pacientů a svými výsledky srovnatelné, jak je ostatně uvedeno i v první hodnotící zprávě Ústavu. Dle
žadatele není tedy důvod očekávat jiné výsledky při provedení analýzy na základě studie COMBI-d.
Design obou studií se liší pouze v tom, že studie COMBI-d byla randomizovaná, placebem kontrolovaná
dvojitě zaslepená, zatímco studie COMBI-v byla randomizovaná, otevřená. Žadatel dodává, že dále
pracuje s předloženým farmakoekonomickým modelem, který používá klinických výsledků dosažených v
klinické studii COMBI-v.
Ústav k tomu uvádí, že stále považuje absenci přímého srovnání s použitím údajů z dvojitě zaslepené
studie COMBI-d za významnou limitaci předložených analýz. Nicméně uznává, že výsledky obou studií
jsou v ramenu posuzované terapie (dabrafenib+trametinib) skutečně téměř identické. Rozdíly jsou
v ramenu komparátoru, kde výsledky studie Combi-d (dabrafenib) jsou pro komparátorové rameno
příznivější než výsledky studie Combi-v (vemurafenib) použité v předložených analýzách. Do určité míry
tento rozdíl zachycují i výsledky použité síťové metaanalýzy, kde přínos terapie vemurafenibem činil 2,51
QALY a přínos dabrafenibu 2,81 QALY.
Ve snaze urychlit postup správního řízení, přistoupil Ústav k vlastnímu odhadu. Blíže viz část Hodnocení
nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.
Žadatel dále uvádí, že Ústav spatřoval velkou nejistotu analýzy v použitých nákladech. Ústav zejména
uvedl, že neměl k dispozici vyjádření zdravotních pojišťoven, zda žadatelem aplikované snížené náklady
na komparátory odpovídají reálné výši vyplývající z dohod o snížení nákladů uzavřených mezi
jednotlivými držiteli registrace a zdravotními pojišťovnami. Žadatel k tomu uvádí, že požádá zdravotní
pojišťovny o vyjádření, zda scénáře použité v analýzách nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu
předložené v režimu obchodního tajemství dne 9. 10. 2017 (č. j. sukl254631/2017) a kalkulující s
odhadovanými sníženými náklady na komparátory reflektují reálnou výši nákladů. Výsledky aktualizace
Analýzy nákladové efektivity s výsledky ICER/QALY podle současně platné výše úhrad (měsíc prosinec
2017), resp. (pro Tafinlar a Mekinist) na základě navrhované výše úhrady podle první hodnotící zprávy
včetně analýz senzitivity (SA, PSA) žadatel předkládá v příloze č. 3 svého podání.
Ústav k tomu uvádí, že dne 15. 12. 2017 obdržel vyjádření Svazu ZP, který v tomto vyjádření uvádí, že
výše reálných nákladů alespoň na některé komparátory je Ústavu z úřední činnosti známa v rámci
obchodního tajemství (monoterapie TAFINLAR, sp. zn. SUKLS178298/2016, OPDIVO, sp. zn.
SUKLS184898/2015). Ústav k tomuto konstatuje, že porovnání s dabrafenibem (TAFINLAR) a
nivolumabem (OPDIVO) považuje za stěžejní. Nicméně ve správním řízení vedeném pod sp. zn.
SUKLS178298/2016 (TAFINLAR) informacemi o reálně uplatňované výši nákladů na LP TAFINLAR
nedisponuje. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny žadatelem uváděnou výši nákladů na tento léčivý
přípravek nezpochybnily, Ústav předpokládá, že tyto náklady jsou v souladu s uzavřenými dohodami.
Žadatel uvádí, že Ústav se vyjadřuje ve smyslu, že z extrapolace dat PFS a OS vyplývá značná nejistota ve
výsledcích analýzy a požaduje předložení dalších scénářů analýzy nákladové efektivity pro různé způsoby
extrapolace. Žadatel požadavkům Ústavu částečně vyhověl a předložil výsledky scénářů s některými
z Ústavem požadovaných způsobů extrapolace údajů o PFS i OS.
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Ústav k tomu uvádí, že by pro možnost nestranného posouzení preferoval předložení všech
požadovaných scénářů, tedy i scénářů, které v dlouhodobém horizontu nevyznívají pro posuzovanou
kombinaci příznivě. Nicméně za klíčové považuje předložení Ústavem nejvíce požadovaného scénáře, kde
pro PFS i OS je použito restricted RCS log-logistické rozdělení, což žadatel učinil. Blíže viz Hodnocení
nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.
Žadatel dále uvádí, že Ústav požaduje aktualizovat analýzu dopadu do rozpočtu (BIA) na základě jím
stanoveného počtu pacientů. Žadatel tedy upravil dopad do rozpočtu podle počtu pacientů a jejich
rozložení, tak jak bylo navrženo Ústavem, přičemž výše úhrady žadatel předpokládá podle stávající výše
úhrady, resp. podle cenových referencí uvedených v první hodnotící zprávě. Žadatel dodává, že
alternativní scénář s návrhem na snížení nákladů pro zdravotní pojišťovny pro kombinaci
TAFINLAR/MEKINIST a s odhadovanými nižšími náklady na komparátory je uveden v příloze č. 4 tohoto
podání označené jako obchodní tajemství.
Ústav k tomu uvádí, že tuto aktualizaci akceptuje a blíže se k ní vyjadřuje v části Hodnocení nákladové
efektivity a dopadu na rozpočet.
Dne 15. 12. 2017 Ústav obdržel podání účastníka řízení Svaz ZP. Svaz ZP považuje za nestandardní
postup, kdy Ústav spojil správní řízení vedené o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
léčivých přípravků MEKINIST (sp. zn. SUKLS155740/2016) a správní řízení vedené o změně výše a
podmínek úhrady léčivých přípravků TAFINLAR (sp. zn. SUKLS155768/2016) na základě žádosti žadatele,
neboť v jednom řízení řeší Ústav stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady u jedné skupiny
přípravků a změnu výše a podmínek úhrady u druhé skupiny přípravků přičemž uvedené léčivé přípravky
jsou nezaměnitelné. Používají se sice v kombinaci, ale to platí pouze pro přípravky MEKINIST, TAFINLAR
lze použít i v monoterapii. Účastník řízení Svaz ZP uvádí, že v dosavadní praxi Ústav vždy hodnotil
společně pouze přípravky vzájemně terapeuticky zaměnitelné (např. zařazené do stejné referenční
skupiny), a to vždy pouze v případě změny výše a podmínek úhrady a v rámci revize. Účastník řízení Svaz
ZP má za to, že řízení o stanovení a řízení o změně se mají vést odděleně. Vyplývá to i z ustanovení § 39f
odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ze kterého lze dovodit, že hodnocení o stanovení (a
obdobně i o změně) úhrady probíhá pro jednotlivé formy léčivého přípravku, tedy nikoliv pro skupiny
přípravků, které nejsou shodné nebo zaměnitelné. Dle názoru účastníka řízení Svaz ZP je z tohoto
důvodů rozhodnutí Ústavu nezákonné.
Ústav k tomu uvádí, že usnesením č. j. sukl173515/2016 na žádost žadatele spojil správní řízení o
stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků MEKINIST, sp. zn.
SUKLS155740/2016 a správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků TAFINLAR,
sp. zn. SUKLS155768/2016. Správní řízení je dále vedeno pod sp. zn. SUKLS155740/2016. Vzhledem
k tomu, že léčivé přípravky TAFINLAR již jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, Ústav
vede předmětné řízení v této části jako řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
TAFINLAR.
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Ústav dále uvádí, že podle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu může správní orgán na požádání
účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha
věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu
řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Předmětné léčivé
přípravky TAFINLAR a MEKINIST obsahují léčivé látky ze skupiny inhibitorů proteinkináz a jsou dle
platných SPC indikované k léčbě neresekovatelného nebo metastazujícího maligního melanomu u
pacientů s mutací V600 genu BRAF. Dabrafenib (TAFINLAR) je inhibitor BRAF kinázy, která je součástí
komplexu RAS-RAF-MEK-ERK signální cesty. Trametinib (MEKINIST) je inhibitorem kinázy MEK 1 a 2.
Léčivé přípravky s obsahem dabrafenibu a trametinibu je možné indikovat v monoterapii, nebo ve
vzájemné kombinaci. Dle aktuálních doporučených postupů je preferovaná kombinační terapie inhibitoru
BRAF a inhibitoru MEK, neboť přináší vyšší účinnost, oddálení vzniku rezistence oproti monoterapii
inhibitorem BRAF (monoterapie MEK inhibitorem není v současné době hrazena z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a dle doporučených postupů je doporučena pouze při nemožnosti podat inhibitor
BRAF). Vzhledem ke skutečnosti, že obě správní řízení se týkají léčivých přípravků, které obsahují výše
uvedené léčivé látky, a držitel rozhodnutí o registraci obou léčivých přípravků požádal o stanovení úhrady
ze zdravotního pojištění právě v kombinaci dabrafenib + trametinib a okruh účastníků obou správních
řízení je rovněž shodný, jsou dány předpoklady společného řízení podle ustanovení § 140 odst. 1
správního řádu, neboť se jedná o řízení, která spolu věcně souvisejí, týkají se téhož předmětu a týchž
účastníků. Ústav proto za účelem společného hodnocení předmětné kombinace léčivých přípravků
MEKINST a léčivých přípravků TAFINLAR rozhodl o spojení uvedených správních řízení. Pro úplnost Ústav
doplňuje, že obdobně spojil také např. řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady
přípravku VIEKIRAX (ombitasvir+paritaprevir+ritonavir), sp. zn. SUKLS35331/2015 a řízení o stanovení
maximální ceny a výše a podmínek úhrady přípravku EXVIERA (dasabuvir), sp. zn. SUKLS35317/2015,
která nadále vedl společně pod sp. zn. SUKLS35331/2015 a rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12.
2015; předmětným přípravkům byla stanovena úhrada pro kombinační terapii chronické hepatitidy C.
Dále účastník řízení Svaz ZP uvádí, že Ústav za zásadní limitace analýzy považuje především nejasnou výši
reálných nákladů na komparované přípravky v důsledku existence dohod o limitaci nákladů mezi držiteli
rozhodnutí o registraci komparovaných přípravků a zdravotními pojišťovnami (jak to uvádí Ústav na str.
51 první hodnotící zprávy). Účastník řízení Svaz ZP žádá Ústav o relevantní vyhodnocení nákladové
efektivity a dopadu do rozpočtu, hlavně o zohlednění reálných nákladů alespoň na některé komparátory,
které jsou mu z úřední činnosti známy v rámci obchodního tajemství (monoterapie TAFINLAR, sp. zn.
SUKLS178298/2016, OPDIVO, sp. zn. SUKLS184898/2015). Účastník řízení Svaz ZP uvádí, že hodnocení
nákladové efektivity nepřísluší zdravotním pojišťovnám a bez úplného zhodnocení Ústavem v
komplexním procesu hodnocení CEA, který zohlední mj. i skutečné náklady posuzované intervence a
komparátorů, se takové hodnocení stává bezpředmětným. Svaz ZP dodává, že není přijatelné, aby
zdravotní pojišťovny přebíraly roli Ústavu a hodnocení nákladové efektivity prováděly namísto něj.
Účastník řízení Svaz ZP upozorňuje, že analýza nákladové efektivity je v souladu s metodikou Ústavu
akceptovatelná pouze z perspektivy plátců a tudíž náklady i přínosy musí této perspektivě odpovídat. Při
nezohlednění skutečného stavu se perspektiva hodnocení přenáší do virtuální roviny, která již pohledu
plátců neodpovídá. Dále účastník řízení Svaz ZP připomíná, že Ústav měl k dispozici podání žadatele v
režimu obchodního tajemství, měl tedy k dispozici údaje o nákladech poskytnuté žadatelem. Svaz ZP trvá
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na tom, že údaje o nákladech jiné – komparátorové - terapie má Ústav k dispozici a může provést
srovnání reálných nákladů terapií, které jsou již z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny.
Stejně jako v jiných řízeních může i v tomto případě Ústav shrnout, zda náklady zjištěné z podání
chráněných obchodním tajemstvím, mohou nebo nemohou vést k dosažení hranice ochoty platit, či
přijatelného dopadu na rozpočet.
Ústav k tomu uvádí, že nemá k dispozici údaje o reálných nákladech jednotlivých intervencí, resp.
v případě, kdy jsou dostupné ve spisové dokumentaci, jsou chráněny obchodním tajemstvím (OT) v tom
daném spisu. Jak již Ústav uvedl v první hodnotící zprávě, a rovněž např. ve správním řízení s léčivým
přípravkem KEYTRUDA v indikaci maligního melanomu, Ústav má zákonnou povinnost nakládat s těmito
podklady v souladu s charakterem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Není tedy možné tyto důkazy (cenová ujednání),
která jsou v daných správních řízeních vedena v režimu OT, použít jako důkazy v jiném správním řízení,
přestože jsou Ústavu známy z úřední činnosti, jelikož by se k němu účastníci tohoto správního řízení, kteří
nebyli účastníky předcházejících správních řízeních, ve kterých byly tyto důkazy použity, nemohli vyjádřit,
nebo jej rozporovat.
Konkrétně, Ústav nemůže v probíhajícím správním řízení s léčivými přípravky TAFINLAR/MEKINIST použít
jako důkaz dohodu o snížení nákladů, resp. reálně uplatňované náklady na přípravky OPDIVO, jelikož
tento důkaz je ve spisové dokumentaci správního řízení s léčivými přípravky OPDIVO veden v režimu OT,
tedy, žadatel - účastník aktuálně probíhajícího správního řízení TAFINLAR/MEKINIST se k němu nemůže
relevantně vyjádřit, jelikož nebyl účastníkem správního řízení s léčivými přípravky OPDIVO.
Dále, reálně uplatňované náklady na léčivé přípravky ZELBORAF nemá Ústav k dispozici. Ve správním
řízení vedeném Ústavem pod sp. zn. sukls474/2017, ve kterém byla LP ZELBORAF stanovena trvalá
úhrada, nebyla dohoda o snížení nákladů mezi žadatelem a zdravotními pojišťovnami předložena. Výše
nákladů na monoterapii LP ZELBORAF, se započítanou dohodnutou slevou, s jakou kalkuluje žadatel ve
farmakoekonomických analýzách ve správním řízení COTELLIC (sukls106792/2016) jsou v uvedeném
správním řízení vedeny v režimu OT, a Ústav dosud v uvedeném správním řízení neobdržel od zdravotních
pojišťoven potvrzení jejich správnosti.
Obdobně, reálně uplatňované náklady na LP TAFINLAR, resp. dohoda uzavřená mezi žadatelem a
zdravotními pojišťovnami nebyla ve správním řízení, na které účastník Svaz ZP odkazuje, ve kterém byla
stanovena trvalá úhrada v monoterapii maligního melanomu (sukls178298/2016), ani v jiném správním
řízení Ústavu předložena. V aktuálně probíhajícím řízení pro kombinaci TAFINLAR/MEKINIST žadatel
kalkuluje s nižšími náklady na LP TAFINLAR v monoterapii (v rameni komparátoru), které pravděpodobně
vycházejí z dohod uzavřených v předcházejícím správním řízení s léčivými přípravky TAFINLAR. Jejich
správnost nebyla dosud zdravotními pojišťovnami potvrzena, a to ani po vydání první hodnotící zprávy,
ve které Ústav na toto rovněž poukazoval. Nicméně, vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny
nerozporovaly výši nákladů na TAFINLAR v monoterapii, se kterými žadatel kalkuloval v analýzách
nákladové efektivity v rameni komparátoru, Ústav předpokládá jejich správnost. Nadto, všechny
zdravotní pojišťovny potvrdily přijetí dohody na snížení nákladů, navrhované žadatelem (viz níže).
Dne 29. 1. 2018 Ústav vložil do spisu aktualizované cenové reference pro stanovení maximální ceny a
výše a podmínek úhrady pod č. j. sukl61122/2018.
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Dne 12. 2. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém žadatel vzal svou žádost o stanovení
maximální ceny a výše a podmínek úhrady v části léčivých přípravků
Kód SÚKL:
0210072
0210076

Název přípravku:
MEKINIST
MEKINIST

Doplněk názvu:
0,5MG TBL FLM 7
2 MG TBL FLM 7

zpět.
Dne 19. 2. 2018 Ústav výše uvedené žádosti žadatele vyhověl a usnesením č. j. sukl123985/2018 řízení
zastavil v části léčivých přípravků MEKINIST (SÚKL kódy 0210072 a 0210076). Usnesení nabylo právní
moci dnem 13. 3. 2018.
Dne 1. 3. 2018 Ústav obdržel podání účastníka řízení VZP obsahující doplňující vyjádření k podání ze dne
13. 12. 2017. Zároveň účastník řízení VZP informuje Ústav, že výsledkem jednání se žadatelem bylo
odsouhlasení parametrů smluvních ujednání, která umožní limitaci nákladů na kombinovanou léčbu
léčivými přípravky TAFINLAR a MEKINIST v indikaci neresekovatelného nebo metastazujícího maligního
melanomu u pacientů s mutací V600 genu BRAF, u pacientů dosud neléčených pro pokročilé
onemocnění. Účastník řízení VZP dodává, že aktuálně probíhají finální jednání a příprava vlastních smluv.
Ústav vzal výše uvedené podání VZP na vědomí.
Dne 19. 3. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém uvádí, že došlo k dohodě se všemi
zdravotními pojišťovnami ohledně jím navrhovaných snížení nákladů ve výši uvedené v příloze č. 1
tohoto podání. Žadatel zároveň předkládá výsledky analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na
rozpočet zdravotního pojištění aktualizované na základě této nabídky na snížení nákladů na předmětné
léčivé přípravky.
Přílohu č. 1 žadatel označil jako předmět obchodního tajemství, proto ji Ústav nezveřejnil.
Ústav vzal výše uvedené vyjádření žadatele na vědomí.
Dne 23. 3. 2018 Ústav vložil do spisu protokol o nahlédnutí do spisové dokumentace sp. zn.
SUKLS106792/2016 účastníka řízení Svaz ZP. Na žádost účastníka řízení Svaz ZP byla pořízena kopie
písemnosti č.j. sukl161114/2018 (v rozsahu 9 stran). Zároveň Ústav poučil účastníka řízení Svaz ZP o tom,
že předmětný spis obsahuje písemnosti označené žadatelem jako předmět obchodního tajemství, a že
na takto zpřístupněné informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
Dne 23. 3. 2018 Ústav obdržel vyjádření účastníka Svaz ZP, který uvádí, že s držitelem rozhodnutí o
registraci byla vedena jednání o snížení nákladů na kombinovanou léčbu předmětnými přípravky. Svaz
ZP uvádí, že souhlasí s předloženou nabídkou, která umožní limitaci nákladů na kombinovanou léčbu
léčivými přípravky TAFINLAR a MEKINIST v indikaci neresekovatelného nebo metastazujícího maligního
melanomu u pacientů s mutací V600 genu BRAF dosud neléčených pro pokročilé onemocnění; v
současné době probíhá příprava smluvního ujednání.
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Ústav vzal výše uvedené vyjádření účastníka Svaz na vědomí.
Dne 5. 4. 2018 obdržel Ústav podání žadatele, obsahující vyjádření k nalezeným cenovým referencím ve
Švédsku a důkazy. Ústav uvedl pro výpočet maximální ceny dotčeného léčivého přípravku Mekinist
30x0,5MG jako cenu výrobce údaj 10 617,86 SEK na základě ceny výrobce nalezené ve Švédsku ve výši
10 912,50 SEK, od které v souladu s platnou Metodikou přepočtu nalezené ceny na cenu referenční
odečetl marži distributora ve výši 2,7%. Obdobně Ústav uvádí pro výpočet maximální ceny dotčeného
léčivého přípravku Mekinist 30x2MG jako cenu výrobce údaj 42 471,45 SEK na základě ceny výrobce
nalezené ve Švédsku ve výši 43 650,00 SEK.
Žadatel upozorňuje, že tento přepočet je nesprávný, protože cena výrobce u přípravku Mekinist
uplatňovaná společností Novartis Sverige AB ve Švédsku je odlišná. Žadatel upozorňuje, že tento
přepočet je nesprávný, protože cena výrobce u přípravku Mekinist uplatňovaná společností Novartis
Sverige AB ve Švédsku je odlišná.
Žadatel přikládá jako důkaz v režimu obchodního tajemství přílohu č. 1 kopii faktury společnosti Novartis
Sverige AB ve Švédsku s cenou výrobce pro Mekinist 30x0,5MG a Mekinist 30x2MG. Žadatel k tomu dále
uvádí, že z těchto dokladů (faktura) o ceně dotčeného léčivého přípravku ve Švédsku je zřejmé, že
uvedená cena je cenou výrobce, neboť dodavatelem je společnost Novartis Sverige AB, tedy držitel
rozhodnutí o registraci (výrobce).
Žadatel prohlašuje, že cena výrobce uvedená na faktuře byla stejná i v době, kdy Ústav vyhledal ceny pro
potřeby tohoto správního řízení, tak jak Ústav uvádí v dokumentu Cenové reference a podklady pro
stanovení maximální ceny léčivého přípravku Mekinist pod č.j. sukl61122/2018.
Žadatel žádá Ústav o zohlednění těchto cenových důkazů při stanovení maximální ceny dotčeného
léčivého přípravku. Přílohu č. 1, označenou žadatelem jako obchodní tajemství Ústav tedy nezveřejnil.
Ústav uvádí, že důkazy navržené účastníkem řízení dne 5. 4. 2018 (č. j. sukl183423/2018) posoudil
v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu.
K tomu Ústav uvádí, že posoudil účastníkem předloženou faktury ze Švédska z 6. a 18. 12. 2017, a
konstatuje, že faktury jsou datovány mimo rozhodné období. Předložené faktury prokazují výše cen
léčivých přípravků MEKINIST k uvedeným datům, avšak bez dalšího nemohou dle ustanovení § 39g odst.
8 zákona o veřejném zdravotním pojištění prokázat nesprávnost cenových zjištění Ústavu ze dne 17. 1.
2018. Od okamžiku založení cenových referencí do spisové dokumentace platí dle ustanovení § 39g odst.
8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, že Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků
a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se považují za správné,
pokud účastníkem řízení není prokázán opak. V případě, že účastníci předloží Ústavu důkazy týkající se
cenových referencí nebo dostupnosti až po shromáždění cen Ústavem, budou pro rozhodnutí ve věci
rozhodné účastníky předložené důkazy pouze za předpokladu, že vyvrátí správnost zjištěných cenových
referencí Ústavem, a to ke dni jejich zjištění. Doložené faktury jsou od data nalezení cen Ústavem
vzdáleny přes měsíc a neuvádějí ani stejné výše cen, jako zjistil Ústav, z čehož by bylo možné alespoň
předpokládat, že se ceny po celé období nezměnily, jak uvádí v prohlášení účastník řízení. Pokud účastník
nedisponoval fakturou přímo z rozhodného data, je třeba dále doložit takové důkazy, které prokážou
odlišnost ke dni zjištění cen Ústavem, např. fakturu z data po zjištění cen Ústavem, popř. sdělení autority
v dané zemi. Prohlášení účastníka o platnosti cen po celé rozhodné období v tomto případě není
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dostatečným podpůrným důkazem, který by mohl prokázat nesprávnost cen nalezených Ústavem.
Vzhledem k výše uvedenému Ústav vyhodnotil dodané faktury s prohlášením účastníka o platnosti cen za
nedostatečné důkazy k prokázání nesprávnosti cen nalezených Ústavem.
Dne 18. 4. 2018 Ústav obdržel vyjádření účastníka VZP, kde VZP informuje Ústav, že s držitelem
rozhodnutí o registraci bylo uzavřeno takové smluvní ujednání, které činí náklady na kombinovanou
léčbu léčivými přípravky TAFINLAR a MEKINIST srovnatelné s uplatňovanými náklady na nivolumab, tedy
na úrovni akceptovatelné pro plátce. Na základě této skutečnosti VZP souhlasí s přiznáním úhrady pro LP
MEKINIST a změnou výše a podmínek úhrady LP TAFINLAR.
Ústav vzal výše uvedené vyjádření účastníka VZP na vědomí.
Dne 25. 4. 2018 Ústav obdržel doplňující podání účastníka řízení Svaz ZP, ve kterém Svaz ZP sděluje
Ústavu, že cenovou nabídku držitele rozhodnutí o registraci přijal a souhlasí s ní.
Ústav vzal výše uvedené vyjádření účastníka řízení Svaz ZP na vědomí.
Dne 26. 4. 2018 Ústav vložil do spisu druhou hodnotící zprávu, ve které navrhl stanovit léčivým
přípravkům TAFINLAR a MEKINIST v kombinaci v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo
metastatickým melanomem úhradu ze zdravotního pojištění. Zároveň Ústav ukončil shromažďování
podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval všechny účastníky řízení prostřednictvím
sdělení č. j. sukl200846/2018 ze dne 26. 4. 2018. Současně byli účastníci informováni, že v souladu s
ustanovením § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou oprávněni vyjádřit se k
podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného sdělení. V této lhůtě Ústav
obdržel níže uvedená podání účastníků řízení.
Dne 27. 4. 2018 Ústav obdržel podání žadatele, ve kterém se vzdává práva na vyjádření ke druhé
hodnotící zprávě a žádá Ústav o vydání rozhodnutí v co nejkratším termínu.
Dne 30. 4. 2018 Ústav obdržel podání účastníků řízení Svaz ZP a VZP, ve kterém se účastníci řízení
vzdávají svého práva na vyjádření ke druhé hodnotící zprávě.
Ústav vzal výše uvedená vyjádření účastníků řízení a přistoupil k vydání rozhodnutí.
Ústav při rozhodování vycházel zejména z následujících podkladů:
1. SPC. Databáze registrovaných léčivých přípravků, SLP a PZLÚ [online]. Česká republika: SÚKL [cit.
2017-08-18]. Dostupná z WWW: <http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>.
2. WHO Collaborating Centre for Drug Statics Methodology; Complete ATC index 2013. [online].
WHO Collaborating Centre for Drug Statics Methodology 2013-12-19. [cit. 2017-08-18]. Dostupné
z WWW: <http://www.whocc.no/atc_ddd_index/>.
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3. Rozhodnutí ve správním řízení o stanovení výše a podmínek léčivým přípravkům s obsahem
dabrafenibu (TAFINLAR) (SUKLS178298/2016), ze dne 2. 2. 2017, s nabytím právní moci dne 8. 2.
2017
4. Arenberger P. et al.: Maligní melanom: Standardy a inovace v diagnostice a terapii, Časopis
lékařů českých 2009; 148 (4)
5. Rozhodnutí ve správním řízení o změně maximálních cen léčivých přípravků náležejících do
shodné chemicko-farmakologicko-terapeutické skupiny s označením L01XE, ze dne 21. 9. 2015,
s částečným nabytím právní moci dne 13. 10. 2015, vedeném pod sp. zn. SUKLS104786/2015
6. Zhoubné novotvary kůže, Modrá kniha onkologické společnosti, 24. vydání, platné od 1. 3. 2018
7. NCCN Clinical practice guidelines in oncology – Melanoma, Version 1.2017
8. ESMO Clinical practice guidelines – Cutaneous melanoma, 2015
9. Long GV et al. Combined BRAF and MEK inhibition versus BRAF inhibition alone in melanoma.
NEJM 2014;371(20):1877-88.
10. Long GV et al. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600BRAF-mutant
melanoma: a multicentre, double blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet
2015;386:441-51.
11. Robert C et al.Improved Overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib.
NEJM 2015; 372:30-9.
12. Lakomý R, Poprach A, Vyzula R.. Novinky v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem,
Remedia, suplementum 2013
13. Daud A. et al.: Indirect treatment comparsion of dabrafenib plus trametinib versus vemurafenib
plus cobimetinib in previously untreated metastatic melanoma patients, Journal of Hematology &
Oncology (2017) 10:3
14. Larkin et al.: Combined Vemurafenib and Cobimetinib in BRAF-Mutated Melanoma, Engl J Med
2014; 371:1867-1876
15. Stanovisko České onkologické společnosti ČLS JEP ze dne 23. 10. 2012 ke správnímu řízení,
vedeném pod sp. zn. SUKLS261987/2011
16. Stanovisko České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ze dne 30. 10. 2012 ke správnímu
řízení, vedeném pod sp. zn. SUKLS261987/2011
17. Schadendorf et al.: pooled analysis of long-term survival data from phase II and phase III trials of
ipilimumab in metastatic or locally advanced, unresecable melanoma. J Clin Oncol. 2015;
33:1889-94.
18. Supplementary appendix to - Long GV et al. Combined BRAF and MEK inhibition versus BRAF
inhibition alone in melanoma. NEJM 2014;371(20):1877-88.
19. NICE: Cobimetinib in combination with vemurafenib for treating advanced (unresectable or
metastatic) BRAF V600 mutation-positive melanoma [ID815], Committee Papers)
20. Daud et al. Long-term efficacy of pembrolizumab (pembro; MK-3475) in a pooled analysis of 655
patients with advanced melanoma enrolled in KEYNOTE-001; 2015 ASCO Annual Meeting,
abstract number 9005
21. Medical Tribune – Nová data o pembrolizumabu, report z ASCO2016
22. Dokument „FMC_MEKINIST_SUKLS155740_2016.pdf.“, založeno do spisu dne 29. 1. 2018 pod č. j.
sukl61122/2018
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23. Dokument „FU_TAFINLAR_4q2017_SUKLS155740_2016.pdf“, založeno do spisu dne 29. 1. 2018
pod č. j. sukl61122/2018
24. Dokument „FU_MEKINIST_4q2017_SUKLS155740_2016.pdf“, založeno do spisu dne 29. 1. 2018
pod č. j. sukl61122/2018
25. Dokument „P2_TAFINLAR_116_4q2017_SCAU180101_SUKLS155740_2016“, založeno do spisu
dne 29. 1. 2018 pod č. j. sukl61122/2018
26. Grob JJ et al. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib
monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic
cutaneous BRAF Val600-mutation-positive melanoma (COMBI-v): results of a phase 3, open-label,
randomised trial. Lancet Oncol. 2015;16:1389-98.
Ústav vzal v úvahu všechny skutečnosti shromážděné v průběhu správního řízení, a to:
Indikace, pro které je navrhována úhrada
• Návrh žadatele:
Dabrafenib je indikován v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF.
Trametinib je indikován v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF.
• Stanovisko Ústavu:
Uvedené indikace jsou v souladu s SPC předmětných léčivých přípravků TAFINLAR a MEKINIST. 1
Přípravek TAFINLAR je dle SPC dále indikován v kombinaci s trametinibem k léčbě dospělých pacientů
s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF.
Přípravek MEKINIST je dle SPC rovněž indikován v kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů
s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF.
S ohledem na předmět žádosti je v tomto správním řízení posuzováno pouze podání dabrafenibu
v kombinaci s trametinibem v indikaci neresekovatelného nebo metastatického maligního melanomu.
Posouzení terapeutické zaměnitelnosti
Léčivé přípravky TAFINLAR obsahují léčivou látku dabrafenib (ATC kód L01XE23). Léčivá látka dabrafenib
není uvedena ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. a není terapeuticky zaměnitelná s žádnou referenční skupinou
uvedenou v této vyhlášce.
Dabrafenib je perorálně dostupný inhibitor serin-threoninové kinázy BRAF o nízké molekulové váze.
Mutace genu BRAF na pozici aminokyseliny valin 600 vede ke konstituční aktivaci proteinů BRAF, což
může vést k buněčné proliferaci při absenci růstových faktorů, které by byly normálně pro proliferaci
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nutné. Preklinické údaje dle biochemických stanovení prokázaly, že dabrafenib může účinně blokovat
kinázy BRAF s aktivující mutací v kodonu 600.
Léčivé přípravky s obsahem dabrafenibu jsou aktuálně hrazeny v monoterapii v první linii léčby
pokročilého maligního melanomu, tj. v indikaci která je posuzovaná v tomto správním řízení.
Léčivé přípravky MEKINIST obsahují léčivou látku trametinib (ATC kód L01XE25). Léčivá látka trametinib
není uvedena ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. a není terapeuticky zaměnitelná s žádnou referenční skupinou
uvedenou v této vyhlášce.
Trametinib je reverzibilní, vysoce selektivní, alosterický inhibitor mitogenem aktivované,
mimobuněčným signálem regulované kinázy 1 (MEK1) a aktivace MEK2 a kinázové aktivity. Proteiny MEK
jsou součástí kaskády kináz regulovaných mimobuněčným signálem (ERK). U melanomu a dalších nádorů
je tato kaskáda často aktivována zmutovanými formami BRAF, který aktivuje MEK. Trametinib inhibuje
aktivaci MEK vyvolanou BRAF a inhibuje aktivitu MEK kinázy.
Onkogenní mutace v genu BRAF vedou ke konstitutivní aktivaci RAS/RAF/MEK/ERK dráhy. Trametinib a
dabrafenib tedy inhibují dvě různé kinázy této dráhy, MEK a RAF, a kombinace těchto inhibitorů tedy
poskytuje současnou inhibici těchto dvou kináz. 1
Nejdůležitější klinické studie fáze 3, hodnotící kombinaci dabrafenibu a trametinibu v indikaci léčby
neresekovatelného nebo metastazujícího maligního melanomu
COMBI-d 9,10
Tato randomizovaná, zaslepená studie hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace
dabrafenib+trametinib (D+T) oproti monoterapii dabrafenibem (D). Primárním cílem byla doba do
progrese (PFS), mezi sekundární cíle patřilo celkové přežití (OS), míra odpovědi (RR), trvání odpovědi,
bezpečnost.
Zařazováni byli pacienti s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem, s prokázanou mutací
genu BRAF. Většina pacientů měla metastatické onemocnění. Pacienti se stabilizovanými CNS
metastázami mohli být léčeni. Vyloučeni byli pacienti s předchozí systémovou terapií pro
neresekovatelné nebo metastatické onemocnění.
Charakteristika léčených pacientů:
celková populace
medián věku (roky)
stav výkonnosti dle ECOG
Tumor stage
Metastasis stage
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56,0
72 %
28 %
66 %
34 %
4%
12 %

LDH

M1b
M1c
>ULN
≤ULN

18 %
66 %
35 %
65 %

Výsledky:
Long, 2014 (cut-off srpen 2013) – interim analýza
D+T (n=211)
medián PFS
9,3 měsíce
ORR
67 %

D (n=212)
8,8 měsíce
51 %

Nejvýraznější benefit kombinace oproti monoterapii byl patrný v analýze podskupin u pacientů s horšími
prognostickými faktory. U pacientů se zvýšenou hladinou LDH na počátku terapie, byla ve skupině
kombinované terapie doba do progrese 7,1 měsíců, ve skupině monoterapie 3,8 měsíců.
Long, 2015 (cut-off leden 2015)
medián PFS
ORR
medián OS
1leté přežití
2leté přežití

D+T (n=211)
11,0 měsíce
69 %
25,1 měsíce
74 %
51 %

D (n=212)
8,8 měsíce
53 %
18,7 měsíce
68 %
42 %

COMBI-v 11
Tato randomizovaná otevřená studie hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace
dabrafenib+trametinib (D+T) oproti monoterapii vemurafenibem (V). Primárním cílem bylo celkové
přežití (OS). Sekundární cíle – PFS, ORR, trvání odpovědi, bezpečnost.
Zařazováni byli pacienti s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem, s prokázanou mutací
genu BRAF. Většina pacientů měla metastatické onemocnění. Pacienti se stabilizovanými CNS
metastázami mohli být léčeni.
Charakteristika léčených pacientů:
celková populace
medián věku (roky)
stav výkonnosti dle ECOG
Tumor stage
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55,0
71 %
29 %
61 %
39 %

Metastasis stage

LDH

M0
M1a
M1b
M1c
>ULN
≤ULN

6%
15 %
18 %
61 %
33 %
67 %

Výsledky:
Robert 2015 - interim analýza
medián OS
medián PFS
ORR
1leté přežití

D+T (n=351)

V (n=350)

nedosaženo
11,4 měsíce
64 %
72 %

17,2 měsíce
7,3 měsíce
51 %
65 %

D+T (n=351)

V (n=350)

25,6 měsíce

18,0 měsíce

Aktualizované údaje o přežití: březen 2015 1
medián OS

Bezpečnost
Nejčastějšími nežádoucími účinky dabrafenibu v kombinaci s trametinibem jsou horečka, nauzea,
průjem, únava, zimnice, bolest hlavy, zvracení, bolest kloubů, hypertenze, vyrážka a kašel. Horečka a
zimnice byla častější u kombinace D+T než u monoterapie dabrafenibem. V porovnání s monoterapií
dabrafenibem byl u kombinace D+T nižší výskyt hyperkeratóz, hand-foot syndromu, alopecie a kožních
papilomů.
Závěr:
Ústav k výše uvedenému uvádí, že přidání MEK inhibitoru k BRAF inhibitoru (kombinace trametinibu a
dabrafenibu) prokázalo významné zlepšení účinnosti, dané zablokováním aktivační dráhy MAPK na dvou
místech a tím oddálené rezistence na léčbu, a to při příznivém bezpečnostním profilu. Kombinovaná
léčba snížila rovněž vznik sekundárních kožních nádorů.
Maligní melanom je odpovědný za 90 % úmrtí na kožní nádory. Jeho incidence stoupá převážně u
populace s nízkým fototypem vystavené intenzivní sluneční expozici. U silně pigmentovaných populací,
jako jsou Afričané nebo Asiati, se melanom vyskytuje zřídka, a to zejména na dlaních a ploskách nebo na
sliznicích.
Ohroženi tímto nádorem jsou zejména jedinci s vysokým počtem pigmentových névů, lidé s velkým
kongenitálním névem nebo mnohočetnými atypickými névy. Přítomnost 50–90 běžných pigmentových
névů zvyšuje riziko vzniku melanomu 2x, přítomnost 10 a více dysplastických névů zvyšuje riziko až 12x.
Polygenní dědičnost je odpovědná za častý rodinný výskyt, a tak se nachází 5–10 % melanomů v
rodinách s pozitivní anamnézou.
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Kromě těchto konstitučních faktorů hraje významnou roli i UV záření, a to zejména jeho UVB složka. UVB
záření indukuje v kůži řadu patologických procesů, jako je imunosupresivní účinek, vznik volných
kyslíkových radikálů a postižení DNA melanocytů vznikem pyrimidinových dimerů. Názory na vliv
toxických, lékových nebo endokrinních (gravidita, hormonální léčba) faktorů na vznik tohoto tumoru
jsou rozporuplné. Častá spontánní remise a agresivní průběh onemocnění u imunosuprimovaných svědčí
pro významnou roli imunitního systému u této neoplazie.
Ve velkých retrospektivních studiích se ukázalo, že pouze 1/3 melanomů vzniká na podkladě
pigmentového névu. V 54 % se melanom vyvinul z névu dysplastického (atypického), ve 36 % z velkého
kongenitálního névu a v 10 % z běžného melanocytárního névu. Ve 2/3 případů vznikne melanom de
novo, tedy na zdravé kůži.
Prognóza pacientů se zhoršuje s pokročilostí stadia; desetileté přežití u melanomů s tloušťkou do 1 mm
pohybuje kolem 90 % a klesá na 47 % u melanomů nad 4 mm. Přežívání 1 rok v metastatickém stadiu IV
je 8–10 %. 4
Postavení dabrafenibu a trametinibu v terapii maligního melanomu:
Zásadní význam v léčbě maligního melanomu má včasná chirurgická excise primárního nádoru. Také při
výskytu solitárních nebo ojedinělých metastáz se za nejbezpečnější a nejúčinnější metodu považuje
chirurgické řešení, v případě infiltrace lymfatických uzlin se provádí jejich odstranění.
U pacientů bez klinicky patrných metastáz tumoru či po jejich odstranění se nasazuje co nejdříve po
chirurgickém zákroku adjuvantní terapie. I přes hraniční benefit a nezanedbatelnou toxicitu se stále
používá interferon alfa, ev. kombinace dakarbazin a interferon alfa. Nejvhodnějším postupem se ale
dnes jeví zařazení pacienta do klinické studie s novými léky. 4,6
V případě nemožnosti resekce nebo vzniku distálních metastáz (do plic, viscerálních orgánů, mozku a
dále) jsou možnosti účinné chirurgické léčby téměř vyloučeny a je zvažována paliativní systémová léčba.
Dle TNM klasifikace odpovídá neresekovatelný maligní melanom stádiu IIIb a IIIc, metastatický melanom
stádiu IV. 4,6-8
Doporučené postupy České onkologické společnosti (ČOS) – Modrá kniha: 6
Standardem léčby pokročilého maligního melanomu je cílená léčba (vemurafenib, dabrafenib,
trametinib a cobimetinib) u nemocných s mutací genu BRAF V600) a moderní imunoterapie
(ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab). Na rozdíl od cytotoxické chemoterapie bylo v
randomizovaných klinických studiích u těchto léků prokázáno prodloužení celkového přežití.
Kombinace BRAF inhibitorů a MEK inhibitorů (dabrafenib + trametinib, vemurafenib + cobimetinib) je
účinnější než monoterapie s BRAF inhibitory.
Účinnost moderní imunoterapie je nezávislá na stavu mutace onkogenu BRAF.
Protilátky proti PD-1 receptoru (nivolumab, pembrolizumab) prokázaly vyšší efektivitu a nižší toxicitu ve
srovnání s ipilimumabem.
Pro dospělé pacienty s neresekovatelným melanomem s regionálními nebo vzdálenými metastázami
(stadium IIIB, IIICa IVM1a) bez postižení kostí, mozku, plic nebo jiného viscerálního postižení je k
intralezionální aplikaci (kožní, podkožní, uzlinové léze) registrován přípravek IMLYGIC (T-VEC); v ČR není
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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U pacientů, kteří nejsou vhodní k cílené léčbě a moderní imunoterapii (medicínské důvody, indikační
omezení úhrady) je nadále indikovaná paliativní chemoterapie. Všechny režimy cytotoxické
chemoterapie jsou účinné jen omezeně a nebyl u nich prokázaný benefit v prodloužení celkového
přežití.
Mezi cytotoxická léčiva s možným použitím u pokročilého maligního melanomu jsou uváděny následující
léčivé látky a kombinované režimy:
- vysokodávkovaný dakarbazin (HD DTIC)
- režim CVD (cisplatina, vinblastin*, dakarbazin)
- kombinace – bleomycin*, vinkristin*, lomustin*, dakarbazin
- fotemustin
*léčivé přípravky s obsahem takto označených látek nemají mezi registrovanými indikacemi uvedenu
léčbu maligního melanomu, použití v této indikaci je „off label“ a nejsou v této indikaci hrazeny. 1
Léčebné algoritmy u pokročilého maligního melanomu:

Vemurafenib je obdobně jako dabrafenib perorálně podávaný inhibitor BRAF kináz.
Dle SPC 1 je léčivý přípravek s obsahem vemurafenibu indikován v monoterapii k léčbě dospělých
pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF.
Léčivý přípravek s obsahem vemurafenibu (ZELBORAF) je hrazen pro stejnou skupinu pacientů jako
dabrafenib – pacienti s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600
genu BRAF, kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní či metastatické
onemocnění; tj. podání v první linii léčby pokročilého onemocnění.
Cobimetinib (COTELLIC) je obdobně jako trametinib reverzibilní, selektivní, alosterický, perorální
inhibitor MEK kináz.
Dle SPC 1 je indikován k léčbě v kombinaci s vemurafenibem.
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Léčivé přípravky s obsahem cobimetinibu nejsou v současné době hrazeny z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Je s nimi aktuálně vedeno správní řízení o stanovení maximální ceny a výše a
podmínek úhrady v indikaci léčby pokročilého melanomu u dospělých pacientů, kteří doposud nebyli
léčeni systémovou terapií pro pokročilé onemocnění v kombinaci s vemurafenibem (sp. zn.
SUKLS106792/2016).
Ipilimumab (YERVOY) je T-buněčný potenciátor, který specificky blokuje inhibiční signál CTLA-4, což
vyvolává aktivaci T-buněk, proliferaci a lymfocytární infiltraci do nádorů, vedoucí k usmrcení nádorových
buněk. Cytotoxický T-lymfocytární antigen-4 (CTLA-4) je negativní regulátor aktivace T-buněk.
Mechanismus účinku ipilimumabu je nepřímý, prostřednictvím zvýšené T-buněčné imunitní odpovědi.
Dle SPC 1 je indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u
dospělých.
Léčivé přípravky s obsahem ipilimumabu jsou v současné době hrazeny v monoterapii v první linii
pokročilého onemocnění (u pacientů doposud neléčených pro pokročilé onemocnění) a rovněž ve 2. linii,
tj. u pacientů, kteří již byli léčeni chemoterapií nebo interleukinem-2.
Nivolumab (OPDIVO) a pembrolizumab (KEYTRUDA) jsou humánní monoklonální IgG4protilátky, které
se vážou na receptor označovaný jako PD-1 (receptor programované smrti), exprimovaný na povrchu Tbuněk a blokují jeho interakci s PD-L1 a PD-L2, které se exprimují v buňkách prezentujících antigeny a
mohou být exprimovány nádorovými nebo jinými buňkami v mikroprostředí nádoru.
Receptor PD-1 je inhibiční molekula, negativní regulátor aktivity T-buněk, jejímž úkolem je utlumení
imunitní T-lymfocytární reakce s cílem chránit vlastní tkáně před vznikem autoimunity. Inhibiční účinek
PD-1 se projevuje při jeho vazbě s ligandy PD-L1 a PD-L2. Pokud se ale na receptor PD-1 naváže
monoklonální anti-PD-1 protilátka, zabrání vzniku vazby s uvedenými ligandy a tím znemožní jeho
inhibiční účinek. Důsledkem zablokování receptoru PD-1 je obnovení protinádorové T-lymfocytární
imunitní reakce. PD-1 inhibitory tak posilují T-buněčnou odpověď, včetně protinádorové odpovědi
prostřednictvím blokády vazby PD-1 na PD-L1 and PD-L2.
Dle SPC jsou přípravky s obsahem nivolumabu je indikovány v monoterapii nebo kombinaci
s ipilimumabem k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých.
Další registrovanou indikací je léčba lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného
karcinomu plic (NSCLC) po předchozí chemoterapii u dospělých, léčba pokročilého renálního karcinomu
po předchozí terapii, léčba recidivujícího nebo rezistentního klasického Hodgkinova lymfomu po
autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem, skvamózní karcinom
hlavy a krku (SCCHN) u dospělých progredujícího při nebo po léčbě založené na terapii platinovými
deriváty a lokálně pokročilý neresekovatelný nebo metastazující uroteliální karcinom u dospělých po
selhání předcházející léčby zahrnující platinové deriváty.
Léčivé přípravky s obsahem nivolumabu jsou v indikaci pokročilého melanomu hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění; u dospělých pacientů, kteří doposud nebyli léčeni chemoterapií pro
pokročilé onemocnění, tj. v první linii léčby pokročilého onemocnění.
Léčivé přípravky s obsahem pembrolizumabu jsou indikovány v monoterapii k léčbě pokročilého
(neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých, dále pak v monoterapii v první linii k
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léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung carcinoma - NSCLC) u
dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score - TPS)
≥50 % bez pozitivních nádorových mutací EGFR nebo ALK, v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého
nebo metastazujícího NSCLC u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥1 %, a kteří již byli léčeni
nejméně jedním chemoterapeutickým režimem, v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím
nebo refrakterním klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL), u nichž selhala autologní transplantace
kmenových buněk (autologous stem cell transplant - ASCT) a brentuximab vedotin (BV), nebo u kterých
transplantace není vhodná a BV u nich selhal. 1
Léčivé přípravky s obsahem pembrolizumabu jsou rovněž v indikaci pokročilého maligního melanomu
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, identicky jako nivolumab v první linii léčby
pokročilého onemocnění.
NCCN Guidelines 7
Algoritmus léčebné strategie je přehledně zobrazen na obrázku níž.

Doporučení pro první linii léčby neresekovatelného nebo metastatického maligního melanomu je
založeno na několika faktorech; zejména přítomnost BRAF mutace, rychlost postupu onemocnění a
přítomnosti nebo nepřítomnosti symptomů onemocnění.
Pacienti s malým objemem nádorové masy, asymptomatickým onemocněním jsou vhodní kandidáti pro
imunoterapii. Pacienti s BRAF mutací se symptomatickým onemocněním, nebo progresí po imunoterapii
by měli být léčeni cílenou léčbou.
V případě cílené léčby je preferováno podání BRAF inhibitorů nebo kombinace BRAF inhibitoru a MEK
inhibitoru před monoterapií MEK inhibitorem. Podání trametinibu v monoterapii rovněž není
doporučeno u pacientů s progresí po předchozím podání BRAF inhibitoru. Monoterapie trametinibem
může být použita v případě intolerance inhibitorů BRAF.
Další možností je zařazení pacienta do klinické studie s novými léky.
ESMO clinical practice guidelines8
U metastatického onemocnění by měly být testované mutace BRAF V600, v případě negativního
výsledku pak NRAS, c-Kit, aby mohl pacient být léčen cílenou léčbou, ev. zařazen do klinické studie.
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Optimální přístup k léčbě v první linii není stanoven. Nicméně, na základě recentních výsledků
z klinických studií, je doporučena následující terapie:
-

-

u pacientů s mutací BRAF cílená léčba BRAF inhibitory - vemurafenib, dabrafenib, encorafenib,
použití v kombinaci s MEK inhibitory (trametibin, cobimetinib, binimetinib) nebo v monoterapii
imunoterapie: anti PD-1 protilátky (nivolumab, pembrolizumab), ipilimumab, kombinace
nivolumab/ipilimumab - anti PD-1 protilátky vykazují lepších výsledků v porovnání s ipilimumabem,
proto jsou v první linii preferované;
nejnovější data ukazují, že BRAF inhibitory jsou efektivní i po předchozí imunoterapii a check-point
inhibitory (anti PD-1) jsou efektivní i po progresi po léčbě BRAF inhibitory
vhodné je vždy zvážit zařazení pacienta do klinické studie s novými léčivými přípravky,
v případě, že není aktuálně dostupná žádná nová terapie, nebo není možné pacienta zařadit do
klinické studie, je možné podat cytotoxickou terapii chemoterapie (dakarbazin, temozolomid,
taxany, fotemustin, platinové deriváty, cytokiny (IL-2), nebo kombinace)

Podle publikace „Novinky v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem“ z roku 2013
možný léčebný algoritmus terapie maligního melanomu uváděl následující:

12

se jako

Četnost léčebných odpovědí u BRAF inhibitorů se pohybuje kolem 50–60 %, u MEK inhibitorů kolem 20–
25 %, malé je zastoupení kompletních remisí (3–5 %).
Nástup účinku cílené léčby je rychlý, medián času do odpovědi u vemurafenibu i dabrafenibu je cca 6
týdnů. Nevýhodou může být dočasný efekt léčby a rychlý vznik sekundární rezistence (nejčastěji
reaktivací MAPK signální dráhy (medián PFS u BRAF inhibitorů kolem 6 měsíců, u MEK inhibitorů kolem 4
měsíců). Podání je tedy vhodné, za přítomnosti prokázané mutace, u pacientů s pokročilým nádorem,
vysokou hladinou LDH (laktát dehydrogenázy) a symptomy onemocnění; vemurafenib je účinný i u
mozkových metastáz.
Imunoterapie typu ipilimumabu je schopná aktivovat imunitní systém řádově v měsících. Proto je
vhodná pro pacienty s méně agresivním onemocněním a nepříliš rozsáhlou nádorovou masou. Výhodou
je v případě léčebné odpovědi její dlouhodobé trvání. Účinek ipilimumabu není vázaný na přítomnost
mutace BRAF.12
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V současné době, s příchodem nových léčiv a nových kombinací je pravděpodobné, že tento přístup
bude překonán. Kombinace inhibitorů BRAF a MEK oddaluje možný vznik rezistence na léčbu a
prodlužuje trvání léčebné odpovědi. Nové přípravky ze skupiny moderní imunoterapie s jiným
mechanismem účinku než ipilimumab (pembrolizumab, nivolumab) mají oproti ipilimumabu rychlejší
nástup účinku. Hodnoceny jsou rovněž kombinace nivolumabu s ipilimumabem. Optimální sekvencování
léčby, a rovněž specifikace pacientů, která bude mít z léčby imunoterapií nejvyšší benefit, bude
v budoucnu pravděpodobně intenzivně řešena. Analýzy subpopulací v klinických studiích
s pembrolizumabem i nivolumabem naznačují možný směr, a to využití exprese PD-L1 v nádoru jako
prediktivního markeru léčebné odpovědi.
Ústav na tomto místě považuje za vhodné vyjádřit se k otázce vzájemné porovnatelnosti posuzované
kombinace dabrafenib+trametinib (D+T), oproti analogické kombinaci BRAF a MEK inhibitoru vemurafenib+cobimetinib (V+C). Kombinace vemurafenib+cobimetinib není hrazena z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Jak je ale uvedeno výše, v současné době probíhá správní řízení o
stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků s obsahem cobimetinibu (LP
COTELLIC) v kombinaci s vemurafenibem pro stejnou indikaci a skupinu pacientů, pro kterou je žádáno o
úhradu v tomto správním řízení.
Daud A. a kol. (2017) 13 publikovali nepřímé srovnání obou kombinací, založené na datech ze studie
Combi-v a coBRIM. Studie coBRIM 14 byla zaslepená a porovnávala vemurafenib oproti kombinaci
vemurafenib+cobimetinib. Primárním cílem byla doba do progrese, hlavními sekundárními cíli pak OS,
ORR. Vstupní kritéria byla stejná jako ve studii Combi-v. Výchozí charakteristiky pacientů v obou studiích
byly obdobné (věk, stav výkonnosti, stav onemocnění), s výjimkou vyššího zastoupení pacientů se
zvýšenými hladinami LDH (cca 30 % vs. 40 %) ve studii coBRIM. V účinnosti nebyly nalezeny statisticky
významné rozdíly v žádném z parametrů. Rozdíly se prokázaly pouze ve výskytu některých nežádoucích
účinků. Některé nežádoucí účinky (jakéhokoli stupně) se častěji objevovaly u kombinace V+C. Jedná se
např. o alopecii, arthralgii, zvýšení kreatininu, jaterních transamináz, nauzeu, průjem, svědění, vyrážku,
fotosenzitivní reakce, kožní papilomy. Co se týká nežádoucích účinků stupně 4 a 5, některé nežádoucí
účinky se objevovaly častěji opět u kombinace V+C (např. průjem, elevace jaterních transamináz,
makulopapulární rash). Oproti tomu incidence jakýchkoli NÚ, závažných NÚ a NÚ vedoucích k úmrtí
nebo ukončení léčby z důvodu NÚ byla obdobná.
Ústav k tomu ještě dodává, že studie Combi-v, která byla zavzata do nepřímého porovnání, byla
otevřená, a lišila se primárním cílem oproti coBRIM. Ale, jak je patrno výše, ve druhé studii porovnávající
dabrafenib v kombinaci oproti monoterapii BRAF inhibitorem (dabrafenib) – Combi-d, která byla
zaslepená, bylo dosaženo obdobných výsledků jako ve studii Combi-v, při stejných vstupních
charakteristikách pacientů.
Ústav k výše uvedenému tedy uvádí, že účinnost obou kombinovaných režimů lze považovat za
obdobnou, bezpečnostní profil je o něco příznivější pro kombinaci dabrafenib+trametinib.
Závěr Ústavu:
Ústav závěrem shrnuje, že v současné době se na základě klinické evidence, doporučených postupů, 6 a
také stávajících úhradových regulací, v ČR používají, a jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního
pojištění) v první linii léčby pokročilého maligního melanomu u pacientů s prokázanou mutací BRAF
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následující léčivé látky: vemurafenib a dabrafenib (oboje síla doporučení 2A), u pacientů bez ohledu na
přítomnost mutace BRAF ipilimumab (síla doporučení 2A), nivolumab, pembrolizumab (síla doporučení
1), u vybraných případů pak chemoterapie, zejm. dakarbazin (2B).
Anti-PD1 protilátky (nivolumab, pembrolizumab) prokázaly oproti ipilimumabu vyšší účinek spojený
s nižší toxicitou a mají vyšší sílu doporučení k použití.
Přípravky moderní imunoterapie mají oproti chemoterapii nebo cílené léčbě BRAF nebo MEK inhibitory
jiný mechanismus účinku a zejména pak charakter léčebných odpovědí. Léčebná odezva nastupuje
pomaleji, může dojít k přechodné pseudoprogresi, ale léčebná odpověď má delší trvání.
Analýza dlouhodobého přežití pacientů s lokálně pokročilým neresekabilním nebo metastatickým
melanomem léčených ipilimumabem (poolovaná data z 12 studií fáze II a III, observační data) 17 ukázala,
že se tříleté přežití pohybuje kolem 21 %. Do analýzy bylo zahrnuto přibližně 4800 pacientů,
předléčených i bez předchozí léčby.
Medián celkového přežití byl 9,5 měsíců (95 % CI; 9,0 – 10,0). Křivky přežití ukazují, že přibližně okolo 3.
roku dochází k fázi plateau. V té době bylo naživu přibližně 21% nemocných. Doba sledování byla až 10
let. Celkové přežití pravděpodobně nebylo ovlivněno předchozí léčbou, dávkou (3 mg/kg nebo 10 mg/kg)
nebo léčebným režimem. Přesto, že se léčebná odpověď na podávání ipilimumabu pohybuje mezi 10–15
%, data o dlouhodobém celkovém přežití pacientů jsou velmi významná, a to i přes nejednotnost
analyzovaných studií. Při správně nastaveném imunitním systému přežívá 17–25 % pacientů 3–10 let.
Stejný trend je zřejmý i u PD-L1 inhibitorů. Na zasedání ASCO 2015,2016 byly prezentovány data
z dlouhodobého sledování pembrolizumabu u pacientů s pokročilým maligním melanomem. Dvouleté
přežití bylo kolem 53 %, po třech letech přežívalo cca 40 % pacientů. 20,21
Jak je patrno z výše uvedeného algoritmu k léčbě (Modrá kniha), má pembrolizumab a nivolumab u
pacientů s mutací BRAF stejnou sílu doporučení jako kombinace BRAF+MEK inhibitorů (1), oproti tomu
hrazená monoterapie BRAF inhibitorem má sílu doporučení 2A, obdobně jako ipilimumab. Je obtížné,
s ohledem na odlišný charakter léčebného účinku imunoterapie, porovnávat efekt terapie cílené léčby a
imunoterapie. Ale s ohledem na rychlý vývoj rezistence monoterapie BRAF inhibitorem, a s ohledem na
rychlejší nástup účinku PD-1 inhibitorů oproti staršímu ipilimumabu, je možné, že pro část pacientů
s mutací BRAF může být léčba nivolumabem stejně vhodná nebo i vhodnější než monoterapie
vemurafenibem či dabrafenibem. Při výběru vhodného terapeutického postupu je třeba zohlednit více
faktorů, jako je rozsah a rychlost postupu onemocnění, věk, přidružená onemocnění, charakter
nežádoucích účinků, věk, stav výkonnosti a rovněž očekávání každého individuálního pacienta.
Preferovaná kombinace BRAF inhibitoru a MEK inhibitoru (síla doporučení k použití 1) není v současné
době hrazena ze zdravotního pojištění, resp. léčivé přípravky s obsahem cobimetinibu a trametinibu
nejsou v současné době hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jak je uvedeno výše,
v současné době probíhá rovněž správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku
s obsahem cobimetinibu, podání v kombinaci s vemurafenibem.
Ústav proto závěrem shrnuje, že pro danou skupinu pacientů, pro kterou je žádáno o úhradu v tomto
správním řízení, je v ČR dostupná jiná terapie, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Jedná se o léčivé přípravky s obsahem vemurafenibu, dabrafenibu, nivolumabu, pembrolizumabu, ev.
dakarbazinu.
Jak ale vyplývá z vyjádření odborných společností (ČDS, ČOS) ke správnímu řízení, vedenému o stanovení
úhrady léčivého přípravku Yervoy v indikaci pokročilý maligní melanom u pacientů předléčených jinou
systémovou terapií, tj. ve druhé linii léčby pokročilého onemocnění pod sp. zn. SUKLS261987/2011, 15,16
žádná randomizovaná studie neprokázala přínos dakarbazinu u pacientů s pokročilým melanomem ve
smyslu prodloužení celkového přežití, použití dakarbazinu je podloženo pouze dosažením objektivní
odpovědi a také nebyl prokázaný přínos kombinované léčby (kombinace cytotoxických látek nebo
kombinace cytotoxických léčiv s cytokiny ve srovnání s dakarbazinem v monoterapii).
Na podkladu klinických dat o účinnosti, se jediným správným způsobem léčby v případě, že nelze podat
cílenou léčbu nebo imunoterapii, jeví u pacientů s pokročilým onemocněním zařazení do klinické studie.
S ohledem na výše uvedené, zejm. odlišnosti v charakteru léčebných odpovědí cílené léčby a
imunoterapie, odlišný bezpečnostní profil, a s ohledem na vyšší účinnost posuzované kombinace oproti
monoterapii BRAF inhibitorem, nepovažuje Ústav tyto terapie za v zásadě terapeuticky zaměnitelné
s posuzovanou kombinaci dabrafenib/trametinib.
S ohledem to, že to, že se uvedené léčivé přípravky používají pro stejnou skupinu pacientů, jako je
posuzovaná kombinace, považuje Ústav tyto terapie – vemurafenib a dabrafenib v monoterapii,
imunoterapii, zejm. pak nivolumab, za vhodné komparátory pro účely analýzy nákladové efektivity a
dopadu na rozpočet.
Ústav k uvedenému dodává, že v době vydání první hodnotící zprávy nebyl hrazen v indikaci pokročilého
maligního melanomu pembrolizumab. Úhrada v uvedené indikaci byla léčivému přípravku KEYTRUDA,
s obsahem pembrolizumabu, stanovena rozhodnutím ve správním řízení vedeném pod sp. zn.
SUKLS220730/2015, ze dne 22. 12. 2017. V uvedeném správním řízení byla účinnost a bezpečnost
pembrolizumabu vyhodnocena jako obdobná nivolumabu; smluvním ujednáním mezi držitelem
rozhodnutí o registraci a zdravotními pojišťovnami bylo dosaženo srovnatelných nákladů na obě
intervence.
Náklady a přínosy pembrolizumabu a nivolumabu lze tedy považovat za srovnatelné.
Referenční indikací je vzhledem k výše uvedenému léčba pokročilého (neresekovatelného nebo
metastazujícího) melanomu u dospělých s prokázanou mutací genu BRAF.
Tato referenční indikace je stanovena v souladu s registrovanými indikacemi dle SPC, odpovídá důkazům
o účinnosti z klinických studií a použití v klinické praxi.1,6-10,12
Zařazení do referenční skupiny
• Návrh žadatele:
Léčivé přípravky nezařazené do referenční skupiny.
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• Stanovisko Ústavu:
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravky svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídají žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto přípravky
ATC
L01XE25
L01XE25
L01XE23
L01XE23
L01XE23
L01XE23

Kód SÚKL
0210073
0210077
0194323
0194324
0194325
0194326

Název léčivého přípravku
MEKINIST
MEKINIST
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30
2MG TBL FLM 30
50MG CPS DUR 28
50MG CPS DUR 120
75MG CPS DUR 28
75MG CPS DUR 120

do žádné referenční skupiny nezařazuje.
Posouzení inovativnosti
• Návrh žadatele:
Žadatel nepožaduje posouzení předmětných léčivých přípravků jako vysoce inovativních.
• Stanovisko Ústavu:
Za vysoce inovativní přípravky jsou považovány dle ustanovení § 39a odst. 8 zákona o veřejném
zdravotním pojištění léčivé přípravky obsahující léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění,
která dosud nebyla ovlivnitelná jiným přípravkem, nebo představuje zásadní zlepšení léčby.
Za vysoce inovativní léčivé přípravky se dále dle ustanovení § 40 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
považují léčivé přípravky vymezené následujícím způsobem:
Dle písm. a) se jedná o léčivé přípravky, u kterých je ve srovnání s jinou terapií k léčbě vysoce závažného
onemocnění při užití přípravku výskyt závažných nežádoucích účinků nižší alespoň o 40 % / které jako
jediné snižují podíl pacientů, kteří museli z důvodů nežádoucích účinků ukončit terapii, nejméně o 40 % /
které jako jediné snižují závažné lékové interakce alespoň o 40 % / u kterých dochází k podstatnému
snížení úmrtnosti a k prodloužení střední doby přežití o více než 2 roky, nebo, jde-li o pacienty, u nichž je
předpokládané přežití kratší než 24 měsíců, k prodloužení předpokládané doby života alespoň o 50 %,
nejméně však o 6 měsíců, nebo které snižují rozvoj závažných komplikací o více než 40 %.
Dle písm. b) uvedeného odstavce se jedná o léčivé přípravky, které mají při terapii vysoce závažného
onemocnění, které dosud nebylo ovlivnitelné účinnou terapií, klinicky vyšší účinnost určenou podle § 27
odst. 2 obdobně.
A dle písm. c) uvedeného odstavce se jedná o léčivé přípravky určené k terapii vysoce závažných
onemocnění, u kterých dosud není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při
použití v klinické praxi, tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně jejich přínos pro léčbu,
jestliže: přípravky nemají alternativu / přípravky lze použít k terapii onemocnění, které dosud nebylo
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možné dostatečně úspěšně léčit dosavadní terapií, a dosavadní údaje nasvědčují klinicky významně vyšší
účinnosti / přípravky představují zcela nový koncept léčby onemocnění ve srovnání se stávající terapií v
případech, kdy stávající terapie není pro významnou skupinu pacientů dostatečně vhodná a existuje
odůvodněný předpoklad klinicky významně vyšší účinnosti a bezpečnosti, nebo / přípravky jsou klinicky
významně účinné i v případě rezistence choroby na jinou terapii a jsou známy údaje prokazující jejich
účinek u definované skupiny pacientů neodpovídajících na dostupnou terapii.
S ohledem na to, že žadatel nepožaduje pro předmětné léčivé přípravky zařazení mezi vysoce inovativní
přípravky, Ústav se hodnocením inovativnosti dále nezabýval.
Maximální cena
Ústav stanovil maximální cenu předmětných léčivých přípravků TAFINLAR ve správním řízení vedeném
pod sp. zn. SUKLS104786/2015 5 ve výši:
ATC

Kód SÚKL

L01XE23

0194324

Název
přípravku
TAFINLAR

L01XE23

0194323

L01XE23
L01XE23

léčivého Doplněk názvu
50MG CPS DUR 120

Maximální
balení (Kč)
115 677,04

TAFINLAR

50MG CPS DUR 28

27 854,79

0194326

TAFINLAR

75MG CPS DUR 120

173 515,60

0194325

TAFINLAR

75MG CPS DUR 28

41 783,21

cena

za

Uvedené správní řízení v části týkající se uvedených léčivých přípravků dosud nenabylo právní moci, je
předběžně vykonatelné.
Žadatel v tomto správním řízení nepožaduje změnu maximální ceny přípravků TAFINLAR.
•

Návrh žadatele:

Kód SÚKL

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

Maximální
(Kč)/balení

0210073

MEKINIST

0,5MG TBL FLM 30

77 891,18

0210077

MEKINIST

2MG TBL FLM 30

207 704,40

cena

Stanovení obvyklé denní terapeutické dávky (dále jen „ODTD“)
• Návrh žadatele:
Žadatel navrhuje ODTD ve výši 300 mg pro dabrafenib (LP TAFINLAR) a 2 mg pro trametinib (LP
MEKINIST).
•

Stanovisko Ústavu:
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Ústav stanovil léčivému přípravku TAFINLAR v předcházejícím individuálním správním řízení, vedeném
pod sp. zn. SUKLS178298/2016 3 ODTD v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.
376/2011 Sb. podle doporučeného dávkování v SPC předmětného léčivého přípravku ve výši 300,0000
mg, frekvence dávkování 2x denně. ODTD byla stanovena pro referenční indikaci léčba
neresekovatelného nebo metastatického melanomu s mutací V600 genu BRAF.

Referenční
skupina

Léčivá látka

ATC

-

dabrafenib
trametinib

L01XE23
L01XE25

Obvyklá
denní
terapeutická
dávka
(mg/den)
300,0000
2,0000

Frekvence
dávkování

DDD dle
WHO

2
1

-

Doporučené
dávkování dle SPC

150 mg 2x denně
2 mg 1x denně

Doporučená denní dávka (DDD) pro dabrafenib ani trametinib nebyla Světovou zdravotnickou organizací
(WHO) stanovena. 2
Podle SPC přípravků TAFINLAR a MEKINIST je dávkování následující:
„Doporučená dávka dabrafenibu, užívaného buď v monoterapii, nebo v kombinaci s trametinibem je 150
mg (2 tobolky po 75 mg) dvakrát denně (odpovídá celkové denní dávce 300 mg).
Doporučená dávka trametinibu užívaného v monoterapii nebo kombinaci s dabrafenibem je 2 mg
jednou denně. V léčbě se pokračuje, dokud z ní má pacient prospěch, nebo dokud se neobjeví
nepřijatelná toxicita.“ 1
Doporučené postupy 6 uvádějí pro monoterapii i kombinaci stejné dávkování jako SPC. 1
Stejné dávkování bylo použito rovněž v registračních klinických studiích. 9-11
ODTD v referenční indikaci léčby neresekovatelného nebo metastazujícího melanomu s V600 mutací
genu BRAF Ústav vzhledem k výše uvedenému stanovuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b)
vyhlášky č. 376/2011 Sb. ve výši 300,0000 mg, frekvence dávkování 2x denně pro dabrafenib a 2,0000
mg, frekvence dávkování 1x denně pro trametinib.
Zařazení léčivé látky do skupin dle přílohy č. 2
Léčivé látky dabrafenib a trametinib jsou zařazeny do skupiny č. 116 (cytostatika - inhibitory
tyrozinkinázy, perorální podání) přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky svou charakteristikou, způsobem podání a klinickým
použitím odpovídají názvu skupiny č. 116 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, Ústav je
do této skupiny přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařazuje.
Skupina přílohy č. 2
ATC
116 (cytostatika – inhibitory tyrozinkinázy, L01XE01
perorální podání)
L01XE02
F-CAU-003-36N/20.03.2014

Strana 37 (celkem 70)

Léčivá látka
imatinib
gefitinib

L01XE03
erlotinib
L01XE04
sunitinib
L01XE05
sorafenib
L01XE06
dasatinib
L01XE07
lapatinib
L01XE08
nilotinib
L01XE11
pazopanib
L01XE13
afatinib
L01XE15
vemurafenib
L01XE16
crizotinib
L01XE17
axitinib
L01XE18
ruxolitinib*
L01XE21
regorafenib
L01XE23
dabrafenib
L01XE24
ponatinib*
L01XE25
trametinib*
L01XE26
kabozantinib*
L01XE27
ibrutinib*
L01XE28
ceritinib*
L01XE31
nintedanib
L01XE33
palbociklib*
L01XE35
osimertinib*
L01XE36
alectinib*
L01XE38
cobimetinib*
* léčivé přípravky s obsahem takto označených látek nejsou v současné době hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění
Základní úhrada
•

Návrh žadatele:

ATC

Kód SÚKL

Název léčivého
přípravku

Doplněk názvu

L01XE25
L01XE25
L01XE23
L01XE23
L01XE23
L01XE23

0210073
0210077
0194323
0194324
0194325
0194326

MEKINIST
MEKINIST
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR

0,5MG TBL FLM 30
2MG TBL FLM 30
50MG CPS DUR 28
50MG CPS DUR 120
75MG CPS DUR 28
75MG CPS DUR 120
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Výše jádrové úhrady za
balení (Kč)
62 381,96
166 347,56
26 504,98
113 596,97
39 758,94
170 395,46

•

Stanovisko Ústavu:

a) Přípravky MEKINIST
Léčivá látka: trametinib (L01XE25) (LP MEKINIST)
Základní úhrada léčivé látky byla stanovena v souladu s ustanovením § 39c odst. 4 zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že posuzované léčivé přípravky (dále jen „přípravky“) s obsahem
léčivé látky trametinib („dále jen posuzovaná skupina“) nelze zařadit do žádné z referenčních skupin dle
vyhlášky č. 384/2007 Sb., stanovil Ústav základní úhradu léčivé látce v těchto přípravcích obsažené.
Základní úhrada byla stanovena dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
Základní úhrada ve výši 3434,7715 Kč za ODTD vychází z nejnižší ceny výrobce v přepočtu na ODTD
referenčního přípravku MEKINIST 2MG TBL FLM 30 (cena výrobce 103043,14512000 Kč) zjištěné
ve Slovinsku.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Do cenového srovnání v rámci posuzované skupiny byly zařazeny přípravky dostupné v České republice
ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění se silou v rámci
intervalu nebo v níže specifikovaných případech i mimo interval. Dostupné přípravky jsou takové, jejichž
podíl na celkovém objemu prodeje na trhu v České republice dosáhl v rozhodném období dle ustanovení
§ 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb., tj. ve 4. čtvrtletí 2017, alespoň 3 % denních dávek přípravků s obsahem
stejné léčivé látky. Údaje o prodeji přípravků získává Ústav z pravidelného hlášení distributorů podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních
předpisů.
Posouzení dostupnosti se provádí přepočtem podle definovaných denních dávek (dále jen „DDD“).
Vzhledem k tomu, že je přepočet proveden v rámci jedné léčivé látky, je výsledek stejný jako při použití
přepočtu přes ODTD. Nejsou-li DDD stanoveny nebo jsou-li pro tutéž léčivou látku stanoveny různé
ODTD, např. v závislosti na lékové formě, jsou pro posouzení dostupnosti použity ODTD. Za dostupné
jsou bez ohledu na jejich tržní podíl považovány i přípravky s platnou dohodnutou nejvyšší cenou (dále
jen „DNC“), s dohodou o úhradě a první až třetí podobný přípravek k léčivé látce.
Rozhodné období je vztaženo k datu po uplynutí každých 3 kalendářních čtvrtletí po zahájení správního
řízení, tedy ke dni 1. 1. 2018.
Ceny byly zjišťovány u přípravků se silou v rámci intervalu.
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Od cen přípravků zjištěných v zahraničí byly odečteny případné národní daně a obchodní přirážky. Takto
získané ceny výrobce v národní měně byly přepočítány na Kč čtvrtletním průměrem kurzu devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou za rozhodné období dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011
Sb., tj. za stejné čtvrtletí jako pro vyhodnocení dostupnosti výše.
Obvyklé denní terapeutické dávky byly stanoveny způsobem popsaným v části „Stanovení obvyklé denní
terapeutické dávky (ODTD)“.
Od velkoobchodní ceny nalezené ve Slovinsku (EUR) byla odečtena degresivní obchodní přirážka
distributora.
Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou za rozhodné období podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011
Sb., tj. za stejné období jako pro vyhodnocení dostupnosti výše.
Zjištěné ceny výrobce byly vyděleny počtem ODTD v balení. Následně byl vybrán přípravek s nejnižší
cenou za ODTD (zaokrouhlenou na 4 desetinná místa matematicky) – referenční přípravek. Referenčním
přípravkem je MEKINIST 2MG TBL FLM 30 zjištěný ve Slovinsku.
Léčivá
látka

ODTD

LP

Síla

trametinib

2 mg

MEKINIST
2 mg
2MG TBL
FLM 30

Velikost
balení

Cena výrobce*

Počet
ODTD/balení

30 tablet

103043,14512000
Kč

30,00000000

* cena výrobce v Kč očištěná o národní daně a obchodní přirážky přepočtená směnným kurzem mezi
státem, kde byla zjištěna, a Českou republikou
Základní úhrada za jednotku lékové formy – trametinib (ODTD 2 mg)
Frekvence dávkování: 1x denně
Interval: od 1 mg do 4 mg
2 mg (ODTD)
3434,7715 Kč (103043,14512000 Kč/30,00000000)
1 mg (fiktivní síla)
1717,3858 Kč (3434,7715 Kč/2*1)
0,5 mg
1116,3011 Kč (1717,3858 Kč*(0,5/1)0,621488)
koeficient dle vyhlášky = (S/SI)0,621488, kde S je posuzovaná síla a SI je síla odpovídající hranici intervalu
Úhrada byla stanovena aritmeticky pro síly v intervalu podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Úhrada byla stanovena koeficientem podle ustanovení § 19 vyhlášky č. 376/2011 Sb. pro síly mimo
interval.
Navýšení základní úhrady v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Jelikož Ústav neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven se zvýšením úhrady ve veřejném zájmu,
Ústav základní úhradu podle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nenavýšil.
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Navýšení základní úhrady v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Ústav porovnal nejnižší cenu v přepočtu za ODTD zjištěnou v kterékoli zemi EU oproti průměru druhé a
třetí nejnižší ceny téhož přípravku (referenčního přípravku). Nejnižší cena výrobce zjištěná ve Slovinsku
je o 8,85 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce téhož přípravku zjištěných v ostatních
zemích EU. Podmínka odchylky pro navýšení úhrady uvedená v ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č.
376/2011 Sb. nebyla splněna.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla nalezena jiná srovnatelně účinná a nákladově efektivní
terapie.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla zjištěna dohodnutá nejvyšší cena léčivého přípravku
náležejícího do posuzované skupiny předložená nejpozději ve lhůtě k vyjádření se k podkladům pro
rozhodnutí, která by byla nižší než základní úhrada vypočtená podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a)
nebo b) téhož zákona.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla zjištěna dohoda o úhradě léčivého přípravku náležejícího
do posuzované skupiny předložená nejpozději ve lhůtě k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, která
by byla nižší než základní úhrada vypočtená podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a), b), nebo c) téhož
zákona.
Snížení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ústav neshledal důvody pro snížení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 3 zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
Léčivá látka trametinib je zařazena do skupiny číslo 116 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním
pojištění (cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání).
Úhrada za balení posuzovaných léčivých přípravků byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové
formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku MEKINIST 0,5MG TBL FLM 30, kód SÚKL
0210073 (33 489,03 Kč) je nižší než návrh žadatele (62 381,96 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
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Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku MEKINIST 2MG TBL FLM 30, kód SÚKL
0210077 (103 043,15 Kč) je nižší než návrh žadatele (166 347,56 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
Informativní přepočet úhrady na hodnotu publikovanou v Seznamu cen a úhrad je proveden dle vzorce
„UHR LP = [JUHR LP x sazba + NÁPOČET / (počet ODTD v balení ref. LP / počet ODTD v balení LP) ] x DPH“
ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR73123/2011 vydaného dne 9. 11. 2011 takto:

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

Kód SÚKL

Výše úhrady pro konečného
spotřebitele za balení (Kč)

MEKINIST
MEKINIST

0,5MG TBL FLM 30
2MG TBL FLM 30

0210073
0210077

38 519,90
118 715,16

b) Přípravky TAFINLAR
Léčivá látka: dabrafenib (L01XE23) (LP TAFINLAR)
Základní úhrada léčivé látky byla stanovena v souladu s ustanovením § 39c odst. 4 zákona o veřejném
zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že posuzované léčivé přípravky (dále jen „přípravky“) s obsahem
léčivé látky dabrafenib („dále jen posuzovaná skupina“) nelze zařadit do žádné z referenčních skupin dle
vyhlášky č. 384/2007 Sb., stanovil Ústav základní úhradu léčivé látce v těchto přípravcích obsažené.
Základní úhrada byla stanovena dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
Základní úhrada ve výši 4186,9101 Kč za ODTD vychází z nejnižší ceny výrobce v přepočtu na ODTD
referenčního přípravku TAFINLAR 75 MG 75MG CPS DUR 120 (cena výrobce 125607,30378000 Kč)
zjištěné v Rakousku.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Do cenového srovnání v rámci posuzované skupiny byly zařazeny přípravky dostupné v České republice
ve smyslu ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění se silou v rámci
intervalu nebo v níže specifikovaných případech i mimo interval. Dostupné přípravky jsou takové, jejichž
podíl na celkovém objemu prodeje na trhu v České republice dosáhl v rozhodném období dle ustanovení
§ 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb., tj. ve 4. čtvrtletí 2017, alespoň 3 % denních dávek přípravků s obsahem
stejné léčivé látky. Údaje o prodeji přípravků získává Ústav z pravidelného hlášení distributorů podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních
předpisů.
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Posouzení dostupnosti se provádí přepočtem podle definovaných denních dávek (dále jen „DDD“).
Vzhledem k tomu, že je přepočet proveden v rámci jedné léčivé látky, je výsledek stejný jako při použití
přepočtu přes ODTD. Nejsou-li DDD stanoveny nebo jsou-li pro tutéž léčivou látku stanoveny různé
ODTD, např. v závislosti na lékové formě, jsou pro posouzení dostupnosti použity ODTD. Za dostupné
jsou bez ohledu na jejich tržní podíl považovány i přípravky s platnou dohodnutou nejvyšší cenou (dále
jen „DNC“), s dohodou o úhradě a první až třetí podobný přípravek k léčivé látce.
Rozhodné období je vztaženo k datu po uplynutí každých 3 kalendářních čtvrtletí po zahájení správního
řízení, tedy ke dni 1. 1. 2018.
Ceny byly zjišťovány u přípravků se silou v rámci intervalu.
Od cen přípravků zjištěných v zahraničí byly odečteny případné národní daně a obchodní přirážky. Takto
získané ceny výrobce v národní měně byly přepočítány na Kč čtvrtletním průměrem kurzu devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou za rozhodné období dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011
Sb., tj. za stejné čtvrtletí jako pro vyhodnocení dostupnosti výše.
Obvyklé denní terapeutické dávky byly stanoveny způsobem popsaným v části „Stanovení obvyklé denní
terapeutické dávky (ODTD)“.
V Rakousku (EUR) byla nalezena cena výrobce.
Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou za rozhodné období podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011
Sb., tj. za stejné období jako pro vyhodnocení dostupnosti výše.
Zjištěné ceny výrobce byly vyděleny počtem ODTD v balení. Následně byl vybrán přípravek s nejnižší
cenou za ODTD (zaokrouhlenou na 4 desetinná místa matematicky) – referenční přípravek. Referenčním
přípravkem je TAFINLAR 75MG CPS DUR 120 zjištěný v Rakousku.
Léčivá
látka
dabrafenib

ODTD
300 mg

LP

Síla

Velikost
balení
120
tobolek

Cena výrobce*

Počet
ODTD/balení
30,00000000

TAFINLAR
75 mg
125607,30378000
75MG CPS
Kč
DUR 120
* cena výrobce v Kč očištěná o národní daně a obchodní přirážky přepočtená směnným kurzem mezi
státem, kde byla zjištěna, a Českou republikou
Základní úhrada za jednotku lékové formy – dabrafenib (ODTD 300 mg)
Frekvence dávkování: 2x denně 2 tobolky o síle 75 mg
Interval: od 37,5 mg do 150 mg
300 mg (ODTD)
4186,9101 Kč (125607,30378000 Kč/30,00000000)
75 mg (výchozí pro ODTD)
1046,7275 Kč (4186,9101 Kč/2/2)
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50 mg

697,8183 Kč (1046,7275 Kč/75*50)

Úhrada byla stanovena aritmeticky pro síly v intervalu podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Navýšení základní úhrady v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Jelikož Ústav neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven se zvýšením úhrady ve veřejném zájmu,
Ústav základní úhradu podle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nenavýšil.
Navýšení základní úhrady v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Ústav porovnal nejnižší cenu v přepočtu za ODTD zjištěnou v kterékoli zemi EU oproti průměru druhé a
třetí nejnižší ceny téhož přípravku (referenčního přípravku). Nejnižší cena výrobce zjištěná v Rakousku je
o 8,50 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce téhož přípravku zjištěných v ostatních
zemích EU. Podmínka odchylky pro navýšení úhrady uvedená v ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č.
376/2011 Sb. nebyla splněna.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. b) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla nalezena jiná srovnatelně účinná a nákladově efektivní
terapie.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. c) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla zjištěna dohodnutá nejvyšší cena léčivého přípravku
náležejícího do posuzované skupiny předložená nejpozději ve lhůtě k vyjádření se k podkladům pro
rozhodnutí, která by byla nižší než základní úhrada vypočtená podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a)
nebo b) téhož zákona.
Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním
pojištění
Ústav neuplatnil postup stanovení základní úhrady podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. d) zákona o
veřejném zdravotním pojištění, protože nebyla zjištěna dohoda o úhradě léčivého přípravku náležejícího
do posuzované skupiny předložená nejpozději ve lhůtě k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, která
by byla nižší než základní úhrada vypočtená podle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a), b), nebo c) téhož
zákona.
Snížení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ústav neshledal důvody pro snížení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 3 zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
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Stanovení základní úhrady dle ustanovení § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
Léčivá látka dabrafenib je zařazena do skupiny číslo 116 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním
pojištění (cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání).
Období hodnocení dostupnosti je identické jako v případě výpočtu základní úhrady dle ustanovení § 39c
odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění výše.
Úhrada za balení posuzovaných léčivých přípravků byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové
formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku TAFINLAR 50MG CPS DUR 28, kód SÚKL
0194323 (19 538,91 Kč) je nižší než návrh žadatele (26 504,98 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku TAFINLAR 50MG CPS DUR 120, kód SÚKL
0194324 (83 738,20 Kč) je nižší než návrh žadatele (113 596,97 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku TAFINLAR 75MG CPS DUR 28, kód SÚKL
0194325 (29 308,37 Kč) je nižší než návrh žadatele (39 758,94 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústavem stanovená výše jádrové úhrady léčivého přípravku TAFINLAR 75MG CPS DUR 120, kód SÚKL
0194326 (125 607,30 Kč) je nižší než návrh žadatele (170 395,46 Kč) a pro výši jádrové úhrady tohoto
přípravku je proto rozhodné stanovisko Ústavu.
Informativní přepočet úhrady na hodnotu publikovanou v Seznamu cen a úhrad je proveden dle vzorce
„UHR LP = [JUHR LP x sazba + NÁPOČET / (počet ODTD v balení ref. LP / počet ODTD v balení LP) ] x DPH“
ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR73123/2011 vydaného dne 9. 11. 2011 takto:

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

Kód SÚKL

Výše úhrady pro konečného
spotřebitele za balení (Kč)

TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR
TAFINLAR

50MG CPS DUR 28
50MG CPS DUR 120
75MG CPS DUR 28
75MG CPS DUR 120

0194323
0194324
0194325
0194326

22 482,22
96 352,37
33 723,33
144 528,55

Úprava úhrady oproti základní úhradě včetně stanovení jedné další zvýšené úhrady
•

Návrh žadatele:
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Žadatel nepožaduje stanovení bonifikace ani jedné další zvýšené úhrady pro předmětné léčivé přípravky
TAFINLAR a MEKINIST.
• Stanovisko Ústavu:
Úprava úhrady oproti základní úhradě v souladu s vyhláškou č. 376/2011 Sb., nebyla provedena, jelikož o
úpravu úhrady nebylo žádáno. Na základě hodnocení posuzovaných přípravků nebyla nalezena
specifická indikace ani určitá skupina pacientů, pro které by bylo možné stanovit jednu další zvýšenou
úhradu.
Hodnocení nákladové efektivity a dopadu na rozpočet
Dne 31. 5. 2016 byla pro účely stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku MEKINIST
žadatelem předložena analýza nákladové efektivity a dopadu na rozpočet.
Dne 8. 6. 2017 žadatel doplnil informace požadované Ústavem ve Výzvě k součinnosti ze dne 27. 4. 2017
(č. j. sukl148538/2017) a v Příloze 1 předložil přepracovanou analýzu nákladové efektivity. Žadatel také
předložil Ústavu jako Přílohu 2 této reakce na výzvu alternativní scénář Analýzy nákladové efektivity a
analýzy dopadu na rozpočet zdravotního pojištění s nabídkou snížení nákladů pro zdravotní pojišťovny,
který předložil v režimu obchodního tajemství.
Dne 9. 10. 2017 byly předloženy aktualizované výsledky analýzy nákladové efektivity a dopadu na
rozpočet. Předloženou aktualizaci žadatel označil za obchodní tajemství. V předložených analýzách došlo
pouze ke změně nákladů, kdy žadatel kalkuluje se sníženými náklady na hodnocenou intervenci
(kombinace dabrafenib+trametinib) ve výši, jaká byla navržena plátcům zdravotní péče. Žadatel
kalkuluje rovněž se sníženými náklady na komparátory. Náklady na dabrafenib v monoterapii vychází
z již uzavřených dohod na snížení nákladů, jež byly uzavřeny v minulosti se zdravotními pojišťovnami.
S ohledem na to, že žadatel nedisponuje znalostmi o reálných nákladech ostatních komparovaných
terapií (vemurafenib, ipilimumab, nivolumab), na základě odhadu (odhad vycházející ze setkání expertů,
zápis z tohoto setkání žadatel předložil v režimu OT dne 19. 10. 2017) aplikoval v předložených analýzách
určité procentuální snížení nákladů na uvedené komparované intervence.
Další doplnění těchto analýz žadatel předložil, opět v režimu obchodního tajemství, v reakci na 1.
hodnotící zprávu Ústavu dne 14. 12. 2017 a v souvislosti s uzavřením dohody se zdravotními
pojišťovnami ohledně žadatelem navrhovaných snížení nákladů dne 19. 3. 2018.
Ústav k výše uvedenému uvádí, že dne 7. 11. 2017 obdržel vyjádření účastníka Svazu ZP, který nahlédl
do spisové dokumentace a potvrzuje, že údaje uvedené v písemnosti č. j. sukl254631/2017, kterou
žadatel předložil Ústavu jako obchodní tajemství, odpovídají nabídce, kterou Svaz ZP obdržel od
žadatele.
Dne 1. 3. 2018 Ústav obdržel vyjádření VZP ČR, kde doplňuje své předchozí vyjádření ze dne 13. 12. 2017
a informuje Ústav, že výsledkem jednání se zástupci společnosti Novartis bylo odsouhlasení parametrů
smluvních ujednání, která umožní limitaci nákladů na kombinovanou léčbu léčivými přípravky TAFINLAR
a MEKINIST v indikaci neresekovatelného nebo metastazujícího maligního melanomu pacientů s mutací
V600 genu BRAF, u pacientů dosud neléčených pro pokročilé onemocnění. Dle 18. 4. 2018 Ústav obdržel
další vyjádření VZP ČR, že s držitelem rozhodnutí o registraci bylo uzavřeno takové smluvní ujednání,
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které činí náklady na kombinovanou léčbu léčivými přípravky TAFINLAR a MEKINIST srovnatelné s
uplatňovanými náklady na nivolumab, tedy na úrovni akceptovatelné pro plátce.
Dne 23. 3. 2018 Ústav obdržel vyjádření Svazu ZP, kde Svaz ZP informuje o svém souhlasu s předloženou
nabídkou držitele rozhodnutí o registraci a o probíhajících přípravách smluvního ujednání. Dne 25. 4.
2018 doplňující podání Svazu ZP, ve kterém sděluje Ústavu, že cenovou nabídku držitele rozhodnutí o
registraci přijal a souhlasí s ní.
Kompletní dokumenty, jež byly Ústavu k hodnocení předloženy, jsou součástí spisu správního řízení
vedeného pod sp. zn. SUKLS155740/2016.
1. Nákladová efektivita
Níže Ústav shrnuje základní parametry předložené analýzy nákladové efektivity. Uvedené údaje
vycházejí z analýzy předložené dne 8. 6. 2017 (Příloha 1) a její aktualizace ze dne 14. 12. 2017. Příloha 2
analýzy ze dne 8. 6. 2017 označená žadatelem za obchodní tajemství, ani aktualizované analýzy se
sníženými cenami ze dne 9. 10. 2017 a 19. 3. 2017 v tomto shrnutí zohledněny nejsou, neboť byly
označeny za předmět obchodního tajemství. Podrobné informace včetně výsledků hodnocení, případně
označení relevantních scénářů pro rozhodnutí, jsou uvedeny v textu v části „Stanovisko Ústavu“.
•

Shrnutí základních parametrů předložené analýzy

Parametr

Cíl analýzy

Hodnocená intervence
Komparátor
Farmakoekonomický
model
Perspektiva

Cílová populace

Časový horizont
Typ hodnocení
(parametr přínosu)

Údaje o účinnosti a
bezpečnosti

Vyhovuje
metodice

Popis parametru
prokázání nákladové efektivity kombinované léčby LP TAFINLAR
(dabrafenib) a MEKINIST (trametinib) v indikaci prvoliniové
terapie pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým
melanomem s mutací V600 genu BRAF
TAFINLAR (dabrafenib) + MEKINIST (trametinib)
vemurafenib, dabrafenib, doplňkově ipilimumab a nivolumab

ANO
ANO

partitioned survival model

ANO

plátce - zdravotních pojišťoven ČR
dospělí pacienti s neresekovatelným nebo metastatickým
melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií ani
ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění (léčba hrazena do progrese onemocnění)
celoživotní (30 let)
cost-utility analysis (QALY)
cost-effectiveness analysis (LYG)

ANO

ANO

ANO
ANO

− přímé srovnání s vemurafenibem (studie COMBI-v, Robert et
al., 201512, Grob et al. 201526),
− nepřímé srovnání s dabrafenibem (NMA – příloha 3-obchodní
tajemství),
− nepřímé srovnání s ipilimumabem a nivolumabem (NMA –
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ANO

příloha 3-obchodní tajemství)
Údaje o kvalitě života
COMBI-d, Schadendorf et al., 201517, Long et al. 201511
ANO
Náklady
přímé náklady
ANO
Diskontní sazba
3%
ANO
2 914 408 Kč/QALY vs. vemurafenib
Výsledek (základní
3 567 242 Kč/QALY vs. dabrafenib
ANO
*
scénář)
2 414 567 Kč/QALY vs. ipilimumab (doplňkově)
4 116 904 Kč/QALY vs. nivolumab (doplňkově)
2 402 186–4 370 228 Kč/QALY vs. vemurafenib
Jednocestná analýza
2 941 000–6 078 219 Kč/QALY vs. dabrafenib
ANO
*
senzitivity
2 037 172–3 272 088 Kč/QALY vs. ipilimumab
3 419 429–8 222 675 Kč/QALY vs. nivolumab
Probabilistická analýza 0,0 % vs. vemurafenib a dabrafenib, 0,1 % vs. ipilimumab, 0,9 %
ANO
senzitivity*
vs. nivolumab (při ochotě platit ve výši 1,2 mil. Kč)
*Uvedeny jsou výsledky bez zohlednění nabízené slevy. Výsledky zohledňující nabízenou slevu jsou
předmětem obchodního tajemství.
Pozn.: Předložená analýza nákladové efektivity vyhovuje minimálním požadavkům na úplnost a kvalitu
dle metodiky SP-CAU-028 pouze v případě, kdy vyhovují všechny uvedené dílčí parametry hodnocení.
•

Stanovisko Ústavu:

a. Farmakoekonomický model a základní nastavení analýzy
Žadatel pro potřeby analýzy nákladové efektivity adaptoval na podmínky ČR zdravotně-ekonomický
model, jehož struktura je typická pro neresekovatelný nebo metastatický melanom s mutací V600 genu
BRAF. Model umožňuje projekci výsledků klinických studií v léčbě tohoto onemocnění a zároveň je s jeho
pomocí možné kombinovat klinické výsledky s údaji o kvalitě života pacientů a náklady na jejich léčbu,
přičemž uvažuje stavy, které mohou být považovány za klíčové v průběhu daného onemocnění. Ústav z
těchto důvodů použití popsaného modelu akceptuje. Limitací je však fakt, že žadatel model ani jeho
detaily Ústavu nepředložil.
Analýza typu cost-utility s parametrem přínosu QALY byla realizována z perspektivy plátce zdravotní
péče s uplatněním 3% diskontní sazby. Diskontní sazba byla jedním ze vstupů jednocestné analýzy
senzitivity.
Ústav uvádí, že základní nastavení analýzy bylo zvoleno správně a odpovídá metodice Ústavu SP-CAU028.

b. Komparátor
Žadatelem zvolené komparátory – vemurafenib a dabrafenib, doplňkově ipilimumab a nivolumab, jsou v
terapii neresekovatelného nebo metastatického melanomu s mutací V600 genu BRAF v daném stádiu a
linii léčby u cílové populace pacientů přijímány jako obvyklé a současně jsou hrazené z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Volba komparátorů je rovněž v souladu s českými i zahraničními
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doporučenými postupy viz část „Posouzení terapeutické zaměnitelnosti“. Ústav proto považuje zvolené
komparátory za relevantní pro účely analýzy nákladové efektivity.
Ústav k uvedenému dodává, že v průběhu tohoto správního řízení byla stanovena ve stejné indikaci
úhrada léčivému přípravku KEYTRUDA, s obsahem pembrolizumabu, ve správním řízení vedeném pod
sp. zn. SUKLS220730/2015. Jak Ústav uvádí v části „Posouzení terapeutické zaměnitelnosti“, byla
účinnost a bezpečnost pembrolizumabu vyhodnocena jako obdobná nivolumabu; smluvním ujednáním
mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotními pojišťovnami bylo dosaženo srovnatelných nákladů
na obě intervence. Ústav proto z uvedených důvodů srovnání s pembrolizumabem nevyžaduje.
c. Cílová populace
Cílovou populaci tvořili pacienti s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600
genu BRAF. Definovaná cílová populace resp. její charakteristiky se shodují s populací vstupující do
farmakoekonomického modelu, populací v podkladových studiích COMBI-v, Robert et al., 201512, Grob
et al., 201526, a COMBI-d, Schadendorf et al., 201517, i s populací v navrhovaném indikačním omezení.
d. Časový horizont
Zvolený celoživotní (30 let) časový horizont je s ohledem na charakter a průběh daného onemocnění
akceptovatelný. V původně předložené analýze senzitivity byla použita délka modelace 10, 20 a 40 let,
v analýze předložené v odpovědi na výzvu Ústavu byla použita délka modelace 20 a 40 let. Ústav časový
horizont akceptuje.
e. Zdrojová data analýzy
Údaje o účinnosti a bezpečnosti
Údaje o účinnosti a bezpečnosti kombinace LP MEKINIST (trametinib) + LP TAFINLAR (dabrafenib)
v porovnání s LP ZELBORAF (vemurafenib) u cílové populace pacientů v léčbě neresekovatelného nebo
metastatického melanomu s mutací V600 genu BRAF pocházely z open-label klinické studie fáze III
COMBI-v, Robert et al., 201512, Grob et al., 201526. Pro srovnání s ostatními komparátory, tj. s LP
TAFINLAR (dabrafenib), YERVOY (ipilimumab) a OPDIVO (nivolumab), u stejné cílové populace byla
použita bayesiánská síťová metaanalýza klinických studií COMBI-d, COMBI-v, coBRIM, BREAK-3, BRIM-3,
KEYNOTE-006, CheckMate067, CheckMate069 a CA184-024. Za referenční srovnání byla opět použita
studie COMBI-v. Křivky přežití bez progrese (PFS)/celkového přežití (OS) pro dabrafenib, ipilimumab a
nivolumab byly odvozeny na základě poměru rizik (hazard ratio - HR) oproti vemurafenibu dle vzorce:
S[t]comp= S[t]vemHRcomp_vs_vem. Základní studie COMBI-v a COMBI-d jsou detailně popsány v části Posouzení
terapeutické zaměnitelnosti.
V recentních aktualizacích farmakoekonomických analýz (ze dne 9. 10. 2017 a pozdějších) je za stěžejní
považován scénář porovnávající DAB+TRA oproti DAB monoterapii, a to z toho důvodu, že je v tomto
případě možné kalkulovat s reálnými náklady na komparovanou terapii, jelikož žadatel může reálně
uplatňované náklady, vycházející z uzavřené dohody s plátci zdravotní péče, doložit.
K tomuto postupu Ústav opakovaně uvedl, že obecně upřednostňuje přímé srovnání na podkladě
klinických studií a i v případě dabrafenibu vyžaduje přímé porovnání kombinace dabrafenib + trametinib
oproti monoterapii dabrafenibem. Pro toto srovnání je k dispozici studie COMBI-d (Long et al., 201511),
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která je navíc oproti studii COMBI-v dvojitě zaslepená. Žadatel ve své reakci na výzvu Ústavu ze dne 30.
11. 2017 k tomuto uvedl: Farmakoekonomická analýza na podkladu klinické studie COMBI-d by
vyžadovala použití dvou různých modelů (jeden samostatně pro hodnocení dabrafenib + trametinib ve
srovnání s dabrafenibem a další pro hodnocení dabrafenib + trametinib vs. ostatní komparátory), což by
podle názoru žadatele mělo vliv na robustnost analýzy a vedlo k větší nejistotě výsledků analýzy. V rámci
hodnocení britskou autoritou (NICE) byla použita poolovaná data ze studií COMBI-v a COMBI-d, nicméně
imunoterapie zde nebyla hodnocena jako komparativní technologie. Komparátorem byl dabrafenib nebo
vemurafenib.
Ústav konstatuje, že žadatel byl schopný do stejného modelu implementovat přímé srovnání
s vemurafenibem a tedy tento argument o nemožnosti zahrnout přímé srovnání s dabrafenibem Ústav
nepovažuje za relevantní. Jak Ústav uvádí výše i nadále považuje scénář s přímým srovnáním za použití
údajů ze studie COMBI-d za stěžejní. Při srovnání křivek celkového přežití získaných nepřímo pomocí
žadatelem představené metaanalýzy a křivek z přímého srovnání v rámci klinické studie COMBI-d je
možnost podhodnocení přínosu monoterapie dabrafenibem a tedy nadhodnocení relativního přínosu
kombinace dabrafenib+trametinib.
Použití nepřímého srovnání v případě nivolumabu a ipilimumabu Ústav akceptuje, neboť za použití
současné evidence není možné provést přímé srovnání.
Extrapolace klinických dat
V analýze předložené Ústavu v odpovědi na výzvu k součinnosti dne 8. 6. 2017 žadatel použil pro přežití
bez progrese v obou ramenech referenční studie (tj. pro rameno dabrafenib+trametinib a rameno
vemurafenib) restricted RCS Weibullovo rozdělení. Toto rozdělení, které vykazovalo druhé nejnižší
Akaikeho informační kritérium s korekcí pro konečnou velikost vzorku (AICc), bylo žadatelem
upřednostněno před restricted RCS log-logistickým rozdělením, které vykazovalo nejnižší AICc, proto, že
„poskytovalo nevěrohodné projekce PFS, pokud se na tuto distribuci u vemurafenibu aplikovalo HR pro
vemurafenib+cobimetinib - 10-ti leté PFS bylo dvojnásobné oproti dabrafenibu+trametinibu (13.6% vs.
6.8%), přestože HR z NMA bylo téměř rovno 1 (0,952).“
Ústav k této volbě uvádí, že zvolené restricted RCS Weibullovo rozdělení se průběhem extrapolačních
křivek výrazně odlišuje od většiny ostatních použitých rozdělení. Toto rozdělení se rovněž vymyká tím, že
u dlouhodobých projekcí poměru rizik přetrvává mezi oběma rameny výrazný rozdíl (viz dokument
TAF_MEK_CUA II_Příloha č. 1- grafy PFS_OS distribucí fitované ke COMBI-v.pdf v příloze odpovědi na
výzvu ze dne 8. 6. 2017).
Ústavu se tyto nedostatky použitého restricted RCS Weibullova rozdělení jeví jako zásadnější problém,
než je uváděný problém s použitím restricted RCS log-logistického, kde v delším časovém horizontu
může být problematickou aplikace HR z NMA stejně jako použití distribuce samotné. Z tohoto důvodu
Ústav upřednostňuje scénáře s použitím restricted RCS log-logistického (případně unrestricted RCS
Weibullova nebo RCS log-logistického) rozdělení (všechna tato rozdělení mají přibližně stejné hodnoty
AICc). Výsledky restricted i unrestricted RCS log-logistického žadatel uvedl v reakci na 1. hodnotící
zprávu Ústavu ve svém podání ze dne 14. 12. 2017.
U celkového přežití byly v základním scénáři údaje ze studie COMBI-v v rámci trvání studie (30,5 měsíců)
proloženy RCS log-logistickou křivkou, od konce studie do 5 let, kdy u pacientů z melanomového registru
AJCC nastává fáze plató, byla použita Gompertzova distribuce a od 60. měsíce bylo předpokládáno
F-CAU-003-36N/20.03.2014

Strana 50 (celkem 70)

stejné riziko úmrtí pro všechny hodnocené intervence s korekcí dle dlouhodobé mortality běžné
populace. Pro ostatní komparátory byly použity poměry rizik získané na základě bayesiánské síťové
metaanalýzy.
Ústav konstatuje, že ohledně extrapolace křivek celkového přežití panuje značná nejistota. Následující
tabulka uvádí výsledky (ICER – Kč/QALY) žadatelem zvolené extrapolace pomocí unrestricted RCS loglogistického rozdělení a restricted RCS log-logistického rozdělení, které se svou hodnotou AICc liší jen
minimálně.
Použitá extrapolace pro OS
unrestricted RCS log-logistic
restricted RCS log-logistic

Vemurafenib
2 914 408
4 370 228

Dabrafenib
3 567 242
6 078 219

Ipilimumab
2 414 567
3 272 088

Nivolumab
4 116 904
8 222 675

Na obrázku 28 dokumentu TAF_MEK_CUA II_Příloha č. 1- grafy PFS_OS distribucí fitované ke COMBIv.pdf (v příloze odpovědi na výzvu ze dne 8. 6. 2017) jsou uvedeny křivky celkového přežití s různými
způsoby extrapolace. Je patrné, že většina průběhů křivek s použitým statistickým rozdělením, které
spadají do červeně vyznačené oblasti grafu AICc (str. 80 uvedeného dokumentu) se spíše blíží průběhu
křivek vycházejících z restricted RCS log-logistického rozdělení. Ústav v 1. hodnotící zprávě navrhoval
předložení výsledků alternativních scénářů s použitím dalších rozdělení s přijatelnou výší AICc (víceméně
odpovídá vyznačené oblasti grafu AICc). K tomu žadatel v své reakci na 1. hodnotící zprávu, která byla
Ústavu předložena dne 14. 12. 2017, uvedl: „V tomto ohledu však žadatel nemůže Ústavu vyhovět, neboť
farmakoekonomický model neobsahuje možnost zobrazení výsledků pro další Ústavem požadované
metody extrapolace. Použití extrapolace metodami RCS Weibull (U) nebo RCS Weibull (R) není
naprogramován z důvodu divergentního rizika, resp. dalších nevhodných parametrů.“ Nicméně pro řadu
způsobů extrapolace, včetně těch, které Ústav považuje za stěžejní, byly v reakci ze dne 14. 12. 2017
aktualizované výsledky uvedeny a Ústav je ve svém hodnocení zohlednil (viz níže).
Jak již bylo zmíněno výše (Údaje o účinnosti a bezpečnosti), pro srovnání dabrafenib+trametinib vs.
dabrafenib by Ústav považoval za vhodné i použití přímého srovnání ze studie COMBI-d, a tedy i
extrapolaci v této studii získaných křivek.
Údaje o kvalitě života
V původně předložené analýze žadatel použil hodnoty utilit z klinické studie COMBI-v (Robert et al.,
201512, Grob et al., 201526). Tato studie však byla designována jako nezaslepená, což obecně může vést
ke zkreslení dat. Proto Ústav ve výzvě k součinnosti ze dne 27. 4. 2017 doporučil použití utilit z dvojitě
zaslepené studie COMBI-d. Žadatel tomuto požadavku vyhověl. Údaje o kvalitě života pacientů
v následně předložených analýzách pocházely ze studie COMBI-d, Schadendorf et al., 201517, Long et al.,
201511. Kvalita života byla měřena pomocí dotazníkové metody (dotazníky EORTC-QLQ-C30, EQ-5D).
V případě vemurafenibu byl použit Ústavem navrhovaný zdroj ze studie coBRIM - hodnota převzata z
dokumentů NICE.19 V případě ipilimumabu a nivolumabu byla hodnota utilit dopočtena z NMA aplikací
inkrementu PFS utility na PFS utilitu vemurafenibu.
Hodnoty použité v základním scénáři ukazuje následující tabulka:
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Ústav tyto údaje o kvalitě života pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem
s mutací V600 genu BRAF akceptuje.
f. Náklady (costing)
V souladu se zvolenou perspektivou plátce žadatel v analýze nákladové efektivity uvažoval pouze přímé
náklady. Jednalo se o náklady na farmakoterapii, administraci, management nežádoucích účinků,
monitoring, diagnostiku, terapii následných linií a náklady spojené s koncem života. Údaje o čerpání
péče (resource use) pocházely z klinických studií COMBI-v, COMBI-d, BREAK-3, BRIM-3, CheckMate‐066,
CheckMate‐067 a KEYNOTE-006. Jednotkové náklady žadatel převzal ze Seznamu hrazených léčivých
přípravků platného k 1. 5. 2017 (SCAU170501), číselníku bodových hodnot zdravotních výkonů VZP
(číselník VYKONY v. 01147 platná od 1. 1. 2017; https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnivykony - hodnota bodu dle vyhlášky č. 348/2016 Sb.), DRG číselníku relativních vah pro rok 2017
(http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodicke-materialy-pro-rok-2017_12858_1058_3.html) a
platné legislativy.
Náklady na trametinib a dabrafenib v aktualizovaných analýzách ze dne 8. 6. 2017 a 14. 12. 2017
vycházely z cenových referencí (138 919,02 Kč/balení pro MEKINIST a 152 197,58 Kč/balení pro
TAFINLAR). V podáních označených za obchodní tajemství ze dne 9. 10. 2017, 14. 12. 2017 a 19. 3. 2018
jsou použity náklady vycházející z nabídky žadatele na snížení nákladů.
Ústav k tomuto uvádí, že dne 7. 11. 2017 obdržel vyjádření účastníka Svazu ZP, kde potvrzuje, že údaje
uvedené v písemnosti č. j. sukl254631/2017, kterou žadatel předložil Ústavu jako obchodní tajemství,
odpovídají nabídce, kterou Svaz ZP obdržel od žadatele. Dne 23. 3. 2018 Ústav obdržel vyjádření Svazu
ZP, kde Svaz ZP informuje o svém souhlasu s předloženou nabídkou držitele rozhodnutí o registraci a o
probíhajících přípravách smluvního ujednání. Dne 25. 4. 2018 Ústav obdržel doplňující podání Svazu ZP,
ve kterém sděluje Ústavu, že cenovou nabídku držitele rozhodnutí o registraci přijal a souhlasí s ní.
Dne 18. 4. 2018 Ústav obdržel vyjádření účastníka VZP, kde VZP informuje Ústav, že s držitelem
rozhodnutí o registraci bylo uzavřeno takové smluvní ujednání, které činí náklady na kombinovanou
léčbu léčivými přípravky TAFINLAR a MEKINIST srovnatelné s uplatňovanými náklady na nivolumab, tedy
na úrovni akceptovatelné pro plátce.
Ústav konstatuje, že je mu z úřední činnosti známo, že ve správních řízeních s komparovanými přípravky
(YERVOY, sp. zn. SUKLS180419/2014; TAFINLAR, sp. zn. SUKLS178298/2016; ZELBORAF, sp. zn.
SUKLS474/2016; OPDIVO, sp. zn. SUKLS218683/2015, SUKLS184898/2015) držitelé rozhodnutí o
registraci léčivého přípravku a zdravotní pojišťovny uzavřeli dohodu o limitaci nákladů na léčbu, jejichž
obsah není, s výjimkou případu LP OPDIVO, Ústavu znám. Je proto pravděpodobné, že skutečné náklady
na tyto přípravky jsou nižší.
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V aktualizacích ze dne 9. 10. 2017, 14. 12. 2017 a 19. 3. 2018 žadatel kalkuloval se sníženou cenou
dabrafenibu v monoterapii, kdy uvádí, že se jedná o reálně uplatňované náklady na léčivý přípravek
TAFINLAR, vycházející z uzavřených dohod se zdravotními pojišťovnami. Žadatel dále v předložené
aktualizaci snížil náklady na ostatní komparované terapie (vemurafenib, ipilimumab, nivolumab).
S ohledem na to, že žadatel nedisponuje údaji o uzavřených cenových ujednáních, provedl na základě
odhadu procentuální snížení nákladů na uvedené terapie.
Ústav uvádí, že nemá od plátců zdravotní péče potvrzeno, zda výše úhrady přípravku TAFINLAR, se
kterou je kalkulováno ve farmakoekonomických analýzách dodaných dne 9. 10. 2017, odpovídá reálně
uplatňované ceně, resp. výši vyplývající z již uzavřených cenových ujednání. Nicméně vzhledem k tomu,
že plátci tvrzení žadatele, že se jedná o reálně uplatňované náklady, nerozporovali, předpokládá, že ano.
Ústav dále uvádí, že údaje o reálných nákladech na léčivé přípravky OPDIVO byly ve správním řízení sp.
zn. SUKLS184898/2015 žadatelem předloženy ve farmakoekonomických analýzách, které s těmito
sníženými náklady na přípravky OPDIVO kalkulovaly. Plátci zdravotní péče v uvedeném správním řízení
potvrdili uzavření cenového ujednání, a to pro všechny hrazené indikace přípravků OPDIVO. Nicméně,
tento podklad je vedený v rámci správního řízení sp. zn. SUKLS184898/2015 v režimu obchodního
tajemství. Ústav má zákonnou povinnost nakládat s tímto podkladem v souladu s charakterem
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Není tedy možné tento důkaz, který je Ústavu známý z úřední činnosti použít ve
správním řízení o stanovení úhrady přípravkům TAFINLAR+MEKINIST, jelikož by se k němu účastníci
tohoto správního řízení nemohli vyjádřit, nebo jej rozporovat.
g. Výsledek
Předložená analýza nákladové efektivity (aktualizace ze dne 14. 12. 2017) ukazovala výsledek základního
scénáře ve výši 2,9 mil. Kč/QALY ve srovnání s vemurafenibem, 3,6 mil. ve srovnání s dabrafenibem, 2,4
mil. v porovnání s ipilimumabem a 4,1 mil. při srovnání s nivolumabem.
V analýze předložené v rámci obchodního tajemství dne 19. 3. 2018 uváděné výsledné hodnoty ICER při
zohlednění nabízené slevy nepřekračují Ústavem dlouhodobě uplatňovanou hranici ochoty platit ve výši
1,2 mil. Kč/QALY.
Nicméně uváděné výsledky Ústav nepovažuje v případě srovnání s dabrafenibem, které je založeno na
nepřímém srovnání, za zcela relavantní vzhledem k výše uvedeným výhradám týkajícím se zdrojových
dat analýzy.
Proto Ústav na základě žadatelem předložených alternativních scénářů uvažujících veřejně dostupné
náklady na dabrafenib a trametinib provedl propočet pro jím preferované scénáře extrapolace křivek
PFS a OS s náklady odpovídajícími nabízené slevě. Ústav konstatuje, že i v tomto případě výsledné
hodnoty ICER leží pod hranicí 1,2 mil. Kč/QALY. Problematickým bodem zůstává Ústavem navrhované
použití údajů z přímého srovnání ze studie COMBI-d, které žadatel nepředložil. Nicméně dle propočtů
Ústavu lze předpokládat, že při zohlednění nabízené slevy by výsledek ani v tomto případě hranici 1,2
mil. Kč/QALY výrazným způsobem nepřekročil (s ohledem na obdobnou účinnost vemurafenibu a
dabrafenibu a cenová ujednání mezi držiteli rozhodnutí o registraci jednotlivých léčivých přípravků a
zdravotními pojišťovnami).
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Co se týče srovnání s nivolumabem, výsledky žadatelem předložené analýzy ze dne 19. 3. 2018 při
zohlednění nabízené slevy rovněž ani v jednom ze tří scénářů uvažujících různé ceny komparátoru, LP
OPDIVA, nepřekračují hranici 1,2 mil. Kč/QALY. Ústav považuje tento výsledek za relevantní.
K použité akceptovatelné hranici poměru nákladů a přínosů Ústav uvádí, že v souladu s požadavkem §
15 odst. 8 věty druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění byla analyzována správní řízení s
terapeutickými postupy, které při vyšších nákladech přinášely vyšší terapeutický účinek. Z analýzy
proběhlých správních řízení vyplynulo, že 97 % terapeutických postupů má tento poměr nižší než 1,2
milionu Kč/QALY. Terapeutické postupy s poměrem nákladů a přínosů pod hranicí 1,2 milionu Kč/QALY
tak lze považovat za nákladově efektivní, neboť splňují podmínku danou ustanovením § 15 odst. 8 věty
druhé zákona o veřejném zdravotním pojištění. Detailní popis provedené analýzy je součástí metodiky
Ústavu SP-CAU-028.
h. Nejistota a analýza senzitivity
Pro kvantifikaci nejistoty spjaté s hodnocením nákladové efektivity kombinace dabrafenib+trametinib
žadatel předložil jednocestnou a probabilistickou analýzu senzitivity.
V jednocestné analýze senzitivity žadatel testoval vliv všech parametrů, které mohou mít významný vliv
na výsledek předloženého hodnocení nákladové efektivity. Výsledek se pohyboval v rozmezí 2,1-8,2 mil.
Kč/QALY, přičemž největší vliv měly parametry extrapolace přežití, zejména ve fázi klinické studie.
V rámci pravděpodobnostní analýzy senzitivity žadatel představil cost-effectiveness plane (CEP) a křivku
cost-effectiveness acceptability curve (CEAC). Z CEAC předložené v analýze bez zohlednění nabízené
slevy vyplývá, že při nastavení hranice ochoty platit na hodnotu 1,2 mil. Kč/QALY lze kombinaci
dabrafenib+trametinib považovat za nákladově efektivní s pravděpodobností blížící se 0 %.
i. Limitace analýzy
Ústav uvádí, že za limitace předložené analýzy nákladové efektivity považuje především nejistou výši
nákladů na některé z komparátorů.
j. Závěr
V předložené analýze nákladové efektivity žadatel srovnával náklady a přínosy kombinace dabrafenib (LP
TAFINLAR) + trametinib (LP MEKINIST) v porovnání s komparátory vemurafenibem, dabrafenibem,
ipilimumabem a nivolumabem v léčbě metastatického melanomu u dospělých pacientů s mutací V600
genu BRAF, kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či
metastatické onemocnění, v podmínkách České republiky.
Ústav závěrem konstatuje, že při uzavření dohod o limitaci nákladů, jak žadatel navrhuje a předložil
dne 19. 3. 2018 v režimu obchodního tajemství a v závislosti na vyjádření všech zdravotních
pojišťoven, které uvedly, že akceptovaly nabídku držitele rozhodnutí o registraci, je možné považovat
kombinaci LP MEKINIST a TAFINLAR za nákladově efektivní intervenci.
2. Analýza dopadu na rozpočet
Níže Ústav shrnuje základní parametry předložené analýzy dopadu na rozpočet. Uvedené údaje
vycházejí z aktualizace ze dne 8. 6. 2017 (Příloha 1). Příloha 2 této aktualizace označená žadatelem za
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obchodní tajemství ani aktualizované analýzy se sníženými cenami ze dne 9. 10. 2017, 17. 12. 2017 a 19.
3. 2018 v tomto shrnutí zohledněny nejsou, neboť byly označeny za předmět obchodního tajemství.
Podrobné informace včetně výsledků hodnocení, případně označení relevantních scénářů pro
rozhodnutí, jsou uvedeny v textu v části „Stanovisko Ústavu“.
•

Shrnutí základních parametrů předložené analýzy

Parametr

Popis parametru

Hodnocená intervence
Komparátor

TAFINLAR (dabrafenib) + MEKINIST (trametinib)
vemurafenib, dabrafenib, nivolumab
národní onkologický registr;
databáze VILP: přípravek ZELBORAF
přímé (pouze farmaceutické)
101,5-150,7 mil. Kč v prvním až pátém roce
1
2
3
4

Zdroj údajů o počtu pacientů

Vyhovuje
metodice
ANO
ANO
ANO

Náklady
NE
Výsledek
NE
Rok
5
Počet pacientů léčených
60
71
79
85
89
hodnocenou intervencí
Penetrace na trh*
63 %
68 %
72 %
76 %
79 %
#
Dopad na rozpočet (mil. Kč)
101,5
120,2
133,7
144,0
150,7
Minimum (mil. Kč) #
81,2
96,2
107,0
115,2
120,6
#
Maximum (mil. Kč)
143,5
157,2
175,0
188,3
197,2
Pozn.: Předložená analýza nákladové efektivity vyhovuje minimálním požadavkům na úplnost a kvalitu
dle metodiky SP-CAU-027 pouze v případě, kdy vyhovují všechny uvedené dílčí parametry hodnocení.
* Penetrace na trh je již zohledněna v počtech pacientů léčených danou terapií.
# Uvedeny jsou výsledky bez zohlednění nabízené slevy. Výsledky zohledňující nabízenou slevu jsou
předmětem obchodního tajemství.
• Stanovisko Ústavu:
a. Počty pacientů
Žadatel odhadl počet pacientů vhodných pro léčbu kombinací dabrafenib + trametinib na základě údajů
z národního onkologického registru a databáze VILP pro vemurafenib.
V 1. hodnotící zprávě Ústav rozporoval počet pacientů léčených imunoterapií a představil vlastní
přepočet počtu pacientů. V aktualizovaných podáních žadatel tyto námitky zohlednil a použil odhad
počtu pacientů v souladu s návrhem Ústavu. Odhadovaná penetrace tak činí 48 – 67 %.
Ústav tento postup a odhad velikosti cílové populace pacientů léčených kombinací LP MEKINIST a
TAFINLAR akceptuje.
b. Komparátor
Ústav považuje zvolené komparátory, vemurafenib, dabrafenib a nivolumab, za relevantní komparátory
pro analýzu dopadu do rozpočtu.
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c. Náklady a jejich kalkulace
V souladu se zvolenou perspektivou plátce žadatel v analýze dopadu na rozpočet uvažoval pouze přímé
náklady na farmakoterapii. Náklady na LP MEKINIST a TAFINLAR v aktualizaci ze dne 8. 6. 2017 (veřejné
verzi uvedené v příloze 1) vycházely z cenových referencí (138 919,02 Kč/balení pro MEKINIST a
152 197,58 Kč/balení pro TAFINLAR). Náklady na LP ZELBORAF a OPDIVO vycházely z úhrad uvedených v
Seznamu cen a úhrad SCAU170501 (46 118,83 Kč/balení LP ZELBORAF 240 MG, 40 765,62 Kč/balení
OPDIVO (10 ml) a 16 306,25 Kč/balení OPDIVO (4 ml). K tomu Ústav podotýká, že v případě LP OPDIVO
došlo ke změně úhrady, která dle SCAU171001 činí 32 981,00 Kč/10ml balení a 13 192,40 Kč/4ml balení.
V příloze 2 aktualizace ze dne 8. 6. 2017 a pozdějších aktualizacích ze dne 9. 10. 2017, 17. 12. 2017 a 19.
3. 2018 byly v případě kombinace LP MEKINIST a TAFINLAR uvažovány snížené náklady odpovídající
nabídce žadatele na slevu. Úhrada dabrafenibu v monoterapii byla v těchto podáních ponížena na částku
odpovídající slevě vypočítané podle podmínek Smlouvy o snížení nákladů mezi žadatelem a zdravotními
pojišťovnami. V případě ostatních komparátorů byly vzhledem k tomu, že reálnými náklady na ostatní
komparátory žadatel a v některých případech ani Ústav nedisponuje, použity procentuální odhady slev.
Ústav uvádí, že žadatelem uvažované náklady akceptuje, nicméně odhadovaná procentuální výše slev u
komparátorů v aktualizacích předložených v rámci obchodního tajemství představuje nejistotu a
v těchto analýzách Ústav předpokládá mírné podhodnocení výsledného dopadu.
d. Výsledek
Analýza dopadu na rozpočet předložená v odpovědi na výzvu k součinnosti dne 8. 6. 2017 ukazovala
výsledek základního scénáře ve výši 101,5–150,7 mil. Kč v prvním až pátém roce. V analýzách
předložených v rámci obchodního tajemství je výsledek příznivější.
Ústav k tomu uvádí, že vzhledem k existenci dohod o limitaci nákladů u komparátorů lze očekávat, že
skutečný dopad bude vyšší, než uvádějí předložené analýzy.
e. Analýza senzitivity
Pro kvantifikaci nejistoty spjaté s hodnocením dopadu na rozpočet hodnocené kombinace LP MEKINIST
a TAFINLAR žadatel předložil jednocestnou analýzu senzitivity. Největší vliv měly náklady na hodnocenou
intervenci.
Ústav uvádí, že na základě výsledků předložené analýzy senzitivity lze konstatovat, že nejistota spojená
s hodnocením dopadu na rozpočet kombinace LP MEKINIST a TAFINLAR byla v dostatečné míře
diskutována.
f. Závěr
V předložené analýze žadatel odhadoval dopad do rozpočtu při vstupu LP MEKINIST (trametinib),
používaného v kombinaci s dabrafenibem do systému veřejného zdravotního pojištění v České republice.
Na základě relevantního scénáře předloženého žadatelem lze předpokládat, že v následujících pěti
letech bude kombinací léčivých přípravků MEKINIST a TAFINLAR léčeno 60–89 pacientů. Dopad na
rozpočet byl odhadován ve výši 101,5-150,7 mil. Kč v prvním až pátém roce. Ústav však tento výsledek
nepovažuje za relevantní, neboť předložená analýza jeví limitace týkající se odhadu počtu pacientů
léčených komparátory a výše reálných nákladů na komparátory.
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Relevantnost aktualizovaných analýz ze dne 9. 10. 2017, 17. 12. 2017 a 19. 3. 2018 je omezena
neznalostí reálných nákladů na komparátory. V ostatních ohledech Ústav tyto analýzy akceptuje.
Při uzavření dohod o limitaci nákladů, jak žadatel navrhuje a předložil dne 19. 3. 2018 v režimu
obchodního tajemství lze předpokládat, že dopad kombinace LP MEKINIST a TAFINLAR na rozpočet bude
akceptovatelný.
Pro úplnost Ústav uvádí dopady do rozpočtu z jiných správních řízení a náklady dle hlášení spotřeb DIS13
za rok 2017 u jednotlivých léčivých přípravků používaných v léčbě pokročilého maligního melanomu:
Dopady z ideintifkovaných správních řízení
Léčivý
Indikace
Spisová značka
přípravek

Komparátor

Dopad v mil. Kč
min/max 1−5. rok

0,7 – 12,5

101,8 – 67,9

Maligní
melanom
(1. linie léčby)

Yervoy
(ipilimumab)

SUKLS180419/2014

Vemurafenib
(nejvíce ovlivněn byl
Ipilimumab ve 2.
linii)

Maligní
melanom
(2. linie léčby)

Yervoy
(ipilimumab)

SUKLS27300/2016

Dakarbazin

Spotřeby léčivých přípravků používaných v léčbě neresekovatelného nebo metastatického melanomu
Léčivý přípravek
Doplněk názvu
Spotřeba (balení) Náklady (mil. Kč)
5MG/ML INF CNC SOL
Yervoy (ipilimumab)
85
36,2
1X40ML
5MG/ML INF CNC SOL
Yervoy (ipilimumab)
591
63,3
1X10ML
Tafinlar (dabrafenib)
75MG CPS DUR 120
545
97,0
Tafinlar (dabrafenib)
75MG CPS DUR 28
40
1,7
Tafinlar (dabrafenib)
50MG CPS DUR 120
93
11,0
Zelboraf (vemurafenib)
240MG TBL FLM 56X1
1825
88,2
10MG/ML INF CNC SOL
Opdivo (nivolumab)*
5000
210,3
1X10ML
10MG/ML INF CNC SOL
Opdivo (nivolumab)*
2662
46,1
1X4ML
Náklady celkem (bez
297,4
nivolumabu)
*Převážují jiné indikace.
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Podmínky úhrady
•

Návrh žadatele:

LP TAFINLAR, LP MEKINIST:
S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni chemoterapií ani ipilimumabem pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
• Stanovisko Ústavu:
Ústav posoudil možnost stanovení podmínek úhrady posuzovaných léčivých přípravků v souladu s
ustanovením § 39b zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Farmakologické vlastnosti předmětných léčivých přípravků (TAFINLAR a MEKINIST) vyžadují aplikaci
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b), § 34 odst. 2 a § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a proto jim Ústav stanovuje tyto podmínky úhrady:
LP MEKINIST:
S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
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Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
LP TAFINLAR:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Podmínka úhrady “S“ definuje dle ustanovení § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. přípravky, jejichž
použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do vybraných zdravotnických zařízení
zaručujících jejich hospodárné užití na nejvyšší odborné úrovni („specializovaná pracoviště“). Symbol
S stanovuje, že předmětné léčivé přípravky budou účtovány jako zvlášť účtované léčivé přípravky (ZÚLP),
podané na specializovaném pracovišti, které má zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Vzhledem
na charakter a závažnost indikací, pro které budou předmětné přípravky používány, je pro účinnost a
bezpečnost léčby nezbytná aplikace na specializovaných pracovištích. Tímto je zajištěna racionální
preskripce posuzovaných léčivých přípravků.
Ústav zobecnil podmínku nepředléčenosti pacientů, kteří mohou být léčeni kombinací dabrafenibu s
trametinibem. A to z důvodu rozšiřujícího se spektra dostupných nových léčiv pro biologickou terapii
maligního melanomu. Dle aktuálních doporučených postupů 6-8 přichází pro inoperabilní nebo
metastazující onemocnění do úvahy z přípravků moderní imunoterapie kromě ipilimumabu rovněž
podání pembrolizumabu a nivolumabu, které jsou v této indikaci hrazeny. Proto Ústav zobecnil
podmínku nepředléčenosti „chemoterapií nebo ipilimumabem“ na nepředléčení „jinou systémovou
terapií“, myšleno pro pokročilé onemocnění (neresekabilní nebo metastatické). V opačném případě by
pak byla možná sekvence dvou nákladných terapií: imunoterapie
pembrolizumabem nebo
nivolumabem a následně terapie tyrozinkinázovým inhibitorem. Pro stanovení úhrady posuzované
kombinaci dabrafenibu s trametinibem po předchozí léčbě ipilimumabem, nebo ostatními přípravky
moderní imunoterapie ale není v současné době dostatek odborných důkazů, jelikož registrační klinické
studie zahrnovaly pouze pacienty nepředléčené pro pokročilé onemocnění.
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Léčba tak bude hrazena pacientům, kteří doposud nebyli léčeni pro inoperabilní nebo metastatické
onemocnění chemoterapií, ipilimumabem, nebo jiným přípravkem moderní imunoterapie, tj. v první linii
pokročilého onemocnění. Předcházející adjuvantní léčba není pro podání dabrafenibu, ani kombinace
dabrafenib+trametinib překážkou.
Stanovené podmínky úhrady jsou v souladu s SPC přípravků Tafinlar a Mekinist a důkazy o účinnosti
v navrhované indikaci (klinické studie Combi-d a Combi-v). 1,9-11
Ústav dále dodává, že obsahově stejné podmínky úhrady stanovil také léčivému přípravku Tafinlar a
Zelboraf (používaným aktuálně ve stejné indikaci v monoterapii).
Úhrada LP TAFINLAR v monoterapii tímto správním řízením není dotčena.
K výroku 1.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o
veřejném zdravotním pojištění stanovil léčivému přípravku
Kód SÚKL
0210073

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30

maximální cenu ve výši 27 464,85 Kč.
Do cenového srovnání byly zahrnuty přípravky s ohledem na držitele registračního rozhodnutí, které
obsahují stejnou léčivou látku v téže lékové formě a síle a jejichž odchylka ve velikosti balení není větší
než 10 % jednotek lékové formy dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Od velkoobchodní ceny nalezené ve Slovinsku (EUR) byla odečtena degresivní obchodní přirážka
distributora.
Od velkoobchodní ceny nalezené ve Švédsku (SEK) byla odečtena marže distributora 2,70 %.
V Řecku (EUR) byla nalezena cena výrobce.
Přehled přepočtů zahraničních cen na ceny výrobce a informační zdroje jsou součástí spisové
dokumentace tohoto správního řízení.
Ceny výrobce v zahraniční měně byly přepočteny na Kč v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č.
376/2011 Sb. čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za
kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém uplynuly každé 3 kalendářní čtvrtletí
po zahájení správního řízení, tedy za období 4. čtvrtletí 2017.
Maximální cena byla vypočtena jako průměr cen výrobce přípravku v zemích referenčního koše. Země
s nejnižší zjištěnou cenou výrobce přepočtenou na velikost balení posuzovaného přípravku jsou v pořadí
od nejnižší ceny následující: Slovinsko (25 760,86 Kč), Švédsko (27 829,42 Kč), Řecko (28 804,28 Kč). Při
stanovení maximální ceny nebyl aplikován postup pro vysoce inovativní léčivé přípravky dle ustanovení §
39a odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Nejnižší cena výrobce posuzovaného přípravku zjištěná v zemi referenčního koše není nižší o více než 20
% než průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce tohoto přípravku v ostatních zemích referenčního koše.
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Cena vypočtená dle průměru cen výrobce přípravku v zemích referenčního koše je výslednou maximální
cenou.
Kód SÚKL
0210073

Název LP
MEKINIST
0,5MG TBL FLM 30

Maximální cena
27 464,85 Kč

návrh žadatele
77 891,18 Kč

Návrh žadatele není nižší než maximální cena zjištěná Ústavem. Ústav stanovil maximální cenu ve výši
zjištěné Ústavem.
K výroku 2.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a dle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) zákona o
veřejném zdravotním pojištění stanovil léčivému přípravku
Kód SÚKL
0210077

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
2MG TBL FLM 30

maximální cenu ve výši 109 860,68 Kč.
Do cenového srovnání byly zahrnuty přípravky s ohledem na držitele registračního rozhodnutí, které
obsahují stejnou léčivou látku v téže lékové formě a síle a jejichž odchylka ve velikosti balení není větší
než 10 % jednotek lékové formy dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Od velkoobchodní ceny nalezené ve Slovinsku (EUR) byla odečtena degresivní obchodní přirážka
distributora.
Od velkoobchodní ceny nalezené ve Švédsku (SEK) byla odečtena marže distributora 2,70 %.
V Řecku (EUR) byla nalezena cena výrobce.
Přehled přepočtů zahraničních cen na ceny výrobce a informační zdroje jsou součástí spisové
dokumentace tohoto správního řízení.
Ceny výrobce v zahraniční měně byly přepočteny na Kč v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č.
376/2011 Sb. čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za
kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém uplynuly každé 3 kalendářní čtvrtletí
po zahájení správního řízení, tedy za období 4. čtvrtletí 2017.
Maximální cena byla vypočtena jako průměr cen výrobce přípravku v zemích referenčního koše. Země
s nejnižší zjištěnou cenou výrobce přepočtenou na velikost balení posuzovaného přípravku jsou v pořadí
od nejnižší ceny následující: Slovinsko (103 043,15 Kč), Švédsko (111 317,67 Kč), Řecko (115 221,21 Kč).
Při stanovení maximální ceny nebyl aplikován postup pro vysoce inovativní léčivé přípravky dle
ustanovení § 39a odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Nejnižší cena výrobce posuzovaného přípravku zjištěná v zemi referenčního koše není nižší o více než 20
% než průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce tohoto přípravku v ostatních zemích referenčního koše.
Cena vypočtená dle průměru cen výrobce přípravku v zemích referenčního koše je výslednou maximální
cenou.
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Kód SÚKL
0210077

Název LP
MEKINIST
2MG TBL FLM 30

Maximální cena
109 860,68 Kč

návrh žadatele
207 704,40 Kč

Návrh žadatele není nižší než maximální cena zjištěná Ústavem. Ústav stanovil maximální cenu ve výši
zjištěné Ústavem.
K výroku 3.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0210073

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
0,5MG TBL FLM 30

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav stanovil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění ve výši 33 489,03 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla zjišťována výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (33 489,03 Kč) je nižší než návrh žadatele
(62 381,96 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav stanovil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
takto:
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S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K výroku 4.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0210077

Název léčivého přípravku
MEKINIST

Doplněk názvu
2MG TBL FLM 30

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav stanovil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění ve výši 103 043,15 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla zjišťována výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
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byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (103 043,15 Kč) je nižší než návrh
žadatele (166 347,56 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav stanovil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
takto:
S
P: Kombinace dabrafenibu s trametinibem je hrazena k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním testem), kteří nebyli v
minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K výroku 5.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194323

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
50MG CPS DUR 28

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
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obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění tak, že nově činí 19 538,91 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla změněna výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (19 538,91 Kč) je nižší než návrh žadatele
(26 504,98 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
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K výroku 6.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194324

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
50MG CPS DUR 120

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění tak, že nově činí 83 738,20 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla změněna výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (83 738,20 Kč) je nižší než návrh žadatele
(113 596,97 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
F-CAU-003-36N/20.03.2014

Strana 66 (celkem 70)

c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K výroku 7.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194325

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
75MG CPS DUR 28

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění tak, že nově činí 29 308,37 Kč.
Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla změněna výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (29 308,37 Kč) je nižší než návrh žadatele
(39 758,94 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
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písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
K výroku 8.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařadil léčivý přípravek
Kód SÚKL
0194326

Název léčivého přípravku
TAFINLAR

Doplněk názvu
75MG CPS DUR 120

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.
Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, účinnost, bezpečnost a
klinické využití posuzovaného léčivého přípravku v souladu s ustanovením § 39c odst. 1 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravek svými vlastnostmi (viz část terapeutická
zaměnitelnost) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s
obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím (dále jen "referenční
skupina"), tak jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné
referenční skupiny nezařazuje.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) a dle
ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění úhradu ze zdravotního
pojištění tak, že nově činí 125 607,30 Kč.
F-CAU-003-36N/20.03.2014

Strana 68 (celkem 70)

Jak je uvedeno v části „Základní úhrada“ tohoto rozhodnutí, a to na základě skutečností uvedených
tamtéž, byla změněna výše úhrady za jednotku lékové formy. Výše úhrady za balení léčivého přípravku
byla vypočtena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústavem stanovená výše úhrady uvedeného léčivého přípravku (125 607,30 Kč) je nižší než návrh
žadatele (170 395,46 Kč) a pro výši úhrady tohoto přípravku je rozhodné stanovisko Ústavu.
Ústav změnil výše uvedenému léčivému přípravku na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle
ustanovení § 39b odst. 10 písm. a) a c) zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
tak, že je nově stanovuje takto:
S
P: Dabrafenib v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem je hrazen k léčbě dospělých pacientů s
neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou validním
testem), kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické
onemocnění.
Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:
a) pacient má před zahájením léčby dabrafenibem potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu;
b) pacient má výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG;
c) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního
melanomu;
d) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce;
e) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující
léčbu.
Terapie je hrazena do progrese onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Podmínky úhrady“ tohoto dokumentu.
Vzhledem k těmto skutečnostem Ústav rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Dle ustanovení § 39h odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že odvolání proti rozhodnutí
v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení
výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném
řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je
předběžně vykonatelné podle odstavce 3 téhož ustanovení obdobně.
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V případě, že rozhodnutí resp. jeho část bylo napadeno odvoláním, rozhodnutí ačkoli nenabývá právní
moci, je tzv. předběžně vykonatelné. Okamžikem předběžné vykonatelnosti rozhodnutí nastávají právní
účinky rozhodnutí, tj. od tohoto okamžiku je stanovena nebo změněna maximální cena nebo výše a
podmínky úhrady léčivých přípravků bez ohledu na skutečnost, že rozhodnutí bylo napadeno odvoláním.
Pro předběžnou vykonatelnost rozhodnutí je rozhodným okamžikem den, v němž mělo předmětné
rozhodnutí nabýt právní moci. Jestliže tento den spadá na 1-15. den v měsíci (včetně), nabývá
rozhodnutí předběžné vykonatelnosti vydáním prvního následujícího seznamu. Jestliže tento den
připadne na 16. a následující den v měsíci, je rozhodnutí předběžně vykonatelné vydáním druhého
následujícího seznamu dle ustanovení § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V důsledku
této skutečnosti jsou maximální cena nebo výše a podmínky úhrady stanoveny nebo změněny buď k
prvnímu dni následujícího měsíce (pokud rozhodnutí mělo nabýt právní moci do 15. dne v měsíci včetně)
nebo k prvnímu dni dalšího následujícího měsíce (pokud rozhodnutí mělo nabýt právní moci po 15. dni v
měsíci) bez toho aniž by rozhodnutí nabylo právní moci z důvodu jeho napadení odvoláním.
V případě, že v odvolacím řízení Ministerstvo zdravotnictví zruší rozhodnutí Ústavu, nastupují v souladu s
ustanovením § 39h odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění účinky takového zrušujícího
rozhodnutí podle odstavce 3 obdobně. Rozhodnou skutečností tedy opět je, zda zrušující rozhodnutí
nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, to je pak vykonatelné vydáním nejbližšího
následujícího seznamu podle § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud nabylo právní
moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle téhož
ustanovení. Rozhodnutí Ústavu je tak zrušeno k 1. dni následujícího nebo druhého následujícího měsíce.
Z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře a ochrany veřejného zájmu, stanovil zákonodárce účinky
zrušujícího rozhodnutí ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí ex nunc. Smyslem tohoto ustanovení
je šetřit subjektivní práva jak účastníků řízení, tak pacientů. V případě rušení rozhodnutí, jímž byly
stanoveny nebo změněny maximální cena resp. výše a podmínky úhrady, je tedy preferována ochrana
nabytých práv. Účinky druhoinstančního rozhodnutí nastávají až ode dne jeho vykonatelnosti. Maximální
ceny resp. výše a podmínky úhrady předběžně vykonatelné podle následně zrušeného rozhodnutí jsou
proto platné od okamžiku předběžné vykonatelnosti rozhodnutí až do prvního dne prvního resp.
druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž je zrušující rozhodnutí vydáno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, u Ústavu
odvolání, a to v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení. O odvolání rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Odvolání nemá odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Mgr. Dana Vosáhlová v. r.
vedoucí oddělení koordinace správních řízení
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 10. 5. 2018
Vyhotoveno dne 10.5.2018
Za správnost vyhotovení: Tamara Robesonová
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