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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, § 39h a § 39l 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“), jehož
účastníci jsou:
Pierre Fabre Medicament
IČ: 326118502
45 place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt,
Francouzská republika
Zastoupena:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o.
IČ: 27602389
Prosecká 64/851, 190 00 Praha 9
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
IČ: 47672234
Jeremenkova 161/ 11, 703 00 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
RBP, zdravotní pojišťovna,
IČ: 47673036
Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava
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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 - Vinohrady
Zastoupena:
Ing. Marcela Malinová
Polní 331, 273 53 Hostouň
takto:
Ústav ve společném řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky vinflunin (ATC kód L01CA05), tj.
Kód SUKL
0149447
0149453
0149443
0149449

Název léčivého přípravku
JAVLOR
JAVLOR
JAVLOR
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II

1.
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění nezařazuje léčivý přípravek
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Kód SUKL
0149447

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I

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) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) mění dosavadní výši úhrady
ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 21 877,30 Kč,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
2.
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149453

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 21 877,30 Kč,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto:
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S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
3.
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním
pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149443

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I

do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 4 375,46 Kč,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního 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 SUKL
0149449

Název léčivého přípravku
JAVLOR
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do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb.,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního
pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově činí 4 375,46 Kč,
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39
odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění
uvedeného léčivého přípravku, které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.

Odůvodnění:
Dne 26. 8. 2016 Ústav z moci úřední v rámci revize systému úhrad ve smyslu ustanovení § 39l zákona o
veřejném zdravotním pojištění zahájil správní řízení sp. zn. SUKLS203421/2016 o změně výše a
podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných
s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky vinflunin (ATC kód L01CA05).
Správní řízení bylo zahájeno v souladu s ustanovením § 39g odst. 7 zákona o veřejném zdravotním
pojištění podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty v délce 15 dnů stanovené ve
veřejné vyhlášce č. j. sukl203572/2016 vyvěšené na úřední desce Ústavu dne 10. 8. 2016 a zároveň Ústav
tímto v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručil všem účastníkům řízení oznámení o
zahájení tohoto správního řízení.
Správní řízení bylo zahájeno ve věci změny výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění těchto
léčivých přípravků:
Kód SUKL
0149447
0149453
0149443
0149449
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Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II

Správní řízení bylo vedeno podle ustanovení § 140 správního řádu jako společné pro celou skupinu
léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do výše
uvedené skupiny léčivých přípravků. Podmínky pro vedení společného řízení byly v tomto případě dány,
jednotlivá řízení spolu věcně souvisejí, neboť ustanovení § 39c odst. 1 věty čtvrté zákona o veřejném
zdravotním pojištění stanoví, že referenční skupiny jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Samo
toto ustanovení deklaruje, že na léčivé přípravky zařazené do jedné skupiny [ať již tato skupina odpovídá
referenční skupině stanovené vyhláškou č. 384/2007 Sb. (dále též „referenční skupina“), či jde o skupinu
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, která ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. uvedena není (dále též
„skupina v zásadě zaměnitelných přípravků“)], má být nahlíženo pro potřeby stanovování výší a
podmínek úhrad obdobně. Skupině přípravků je ve správním řízení stanovena základní úhrada, která je
pro všechny léčivé přípravky zařazené do referenční skupiny či skupiny v zásadě terapeuticky
zaměnitelných přípravků shodná a je základem pro stanovení úhrady konkrétního léčivého přípravku.
Stanovení základní úhrady je tak základním stavebním kamenem správních řízení o stanovování a
změnách výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými
přípravky zařazenými do této jedné konkrétní skupiny léčivých přípravků.
Společnému řízení dále nebránila povaha věci, ani účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných
zájmů účastníků.
Ústav ve správním řízení po shromáždění veškerých podkladů shrnul výsledky zjišťování do návrhu
hodnotící zprávy ze dne 10. 8. 2016, č. j. sukl203570/2016. Účastníci řízení byli v souladu s ustanovením
§ 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
v průběhu 15 dnů ode dne zahájení řízení.
Dne 29. 8. 2016 byly do spisu pod č. j. sukl215951/2016 vloženy cenové reference a podklady pro
stanovení základní úhrady s tím, že dne 30. 8. 2016 Ústav usnesením č. j. sukl216140/2016 prodloužil
lhůtu stanovenou dle ustanovení § 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění pro navrhování
důkazů a činění jiných návrhů do 13. 9. 2016 z důvodu pozdějšího založení cenových referencí do spisu.
Ústav ve stanovené lhůtě neobdržel žádná podání účastníků řízení.
Dne 11. 8. 2017 byly do spisu pod č. j. sukl197213/2017 vloženy cenové reference a podklady pro
stanovení základní úhrady po uplynutí 3 kalendářních čtvrtletí.
Dne 4. 5. 2018 byly do spisu pod č. j. sukl206243/2018 vloženy cenové reference a podklady pro
stanovení základní úhrady vyhledané po uplynutí dalších 3 kalendářních čtvrtletí.
Dne 11. 6. 2018 Ústav vydal pod č. j. sukl231714/2018 první finální hodnotící zprávu (dále také „1. FHZ“)
a ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí, kdy o této skutečnosti informoval všechny účastníky
řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl231717/2018. Současně byli účastníci řízení 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
neobdržel Ústav žádná podání účastníka řízení.
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Ústav dne 25. 6. 2018 obdržel pod č. j. sukl259387/2018 stanovisko České onkologické společnosti, ve
kterém doporučuje, že léčba Javlorem by měla být dostupná i pro pacienty s karcinomem močového
měchýře, kteří již byli léčení neoadujvantní chemoterapií. V této souvislosti odborná společnost
informuje Ústav, že v této indikaci došlo k domluvě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která léčbu
hradí i v těchto případech.
Ústav bere stanovisko odborné společnosti i existenci dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na
vědomí. K tomu Ústav pouze dodává, že registrační studie (Bellmunt, 2009)3 poskytla důkazy pouze pro
cílovou skupinu pacientů nepředléčených adjuvantní či neoadjuvantní terapií („Eligible population:
Excludes patients presenting at baseline with one or more of four significant protocol deviations (… and
patients having received a neoadjuvant or adjuvant chemotherapy).“) a Ústavu nebyly v průběhu řízení
předloženy žádné dostatečně robustní podklady prokazující účinnost vinfluninu i u pacientů předléčených
(neo)adjuvantní léčbou, odkazy na takové studie nejsou uvedeny ani v doporučení Modré knihy6, ESMO7
či NCCN8. Dále k tomuto Ústav uvádí, že dostupná mu je pouze retrospektivní analýza s malým počtem
pacientů (Schinzari, 2018, n = 28)14, kterou nelze pokládat za dostatečně robustní důkaz. Proto Ústav
k rozšíření podmínek úhrady pro pacienty předléčené v neoadjuvanci nepřistoupil, což však nevylučuje
např. možnost schválení úhrady pro konkrétního pacienta na základě výše uvedené dohody s plátcem
zdravotní péče.
Dne 23. 1. 2019 byly do spisu pod č. j. sukl19660/2019 vloženy cenové reference a podklady pro
stanovení základní úhrady vyhledané po uplynutí dalších 3 kalendářních čtvrtletí.
Dne 24. 10. 2019 byly do spisu pod č. j. sukl281061/2019 vloženy cenové reference a podklady pro
stanovení základní úhrady vyhledané po uplynutí dalších 3 kalendářních čtvrtletí.
Dne 18. 12. 2019 Ústav pod č. j. sukl330490/2019 vložil do spisu druhou finální hodnotící zprávu (dále
také „2. FHZ“) ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval všechny
účastníky řízení prostřednictvím sdělení č. j. sukl330502/2019. 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 neobdržel žádná podání ze strany účastníků řízení.

Ústav při rozhodování vycházel zejména z následujících podkladů:
1.
2.
3.

Katolická
J,
Vinflunin.
2013
(Lékové
profily).
Dostupné
na:
http://www.remedia.cz/Clanky/Lekoveprofily/Vinflunin/6I1vt.magarticle.aspx
SPC léčivého přípravku Javlor a LP s obsahem gemcitabinu, paklitaxelu, cyklofosfamidu,
vinblastinu dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
Bellmunt J, Théodore C, Demkov T, Komyakov B, Sengelov L, Daugaard G, Caty A, Carles J,
Jagiello-Gruszfeld A, Karyakin O, Delgado FM, Hurteloup P, Winquist E, Morsli N, Salhi Y, Culine S,
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Ústav vzal v úvahu všechny skutečnosti shromážděné v průběhu správního řízení, a to:
Charakteristiku léčivých látek v rámci skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků
Léčivá látka vinflunin (ATC kód L01CA05) není uvedena ve vyhlášce č. 384/2007 Sb. a není terapeuticky
zaměnitelná se žádnou referenční skupinou uvedenou v této vyhlášce.
Vinflunin je semisyntetický vinka-alkaloid třetí generace (Katolická, 2013)1. Mechanizmem jeho účinku
(viz platné SPC LP Javlor)2 je vazba na tubulin na vazebných místech vinka-receptorů nebo v jejich těsné
blízkosti a inhibice jeho polymerizace na mikrotubuly, což vede k supresi „treadmillingu”, poruše
dynamiky mikrotubulů, zástavě mitózy a apoptóze. In vivo vykazuje vinflunin signifikantní
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protinádorovou aktivitu proti širokému spektru lidských xenotransplantátů u myší ve smyslu jak
prodloužení doby přežití, tak i inhibice nádorového růstu.
Dle platného SPC2 jsou léčivé přípravky s obsahem účinné látky vinflunin indikovány:
V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem přechodného
epitelu močového ústrojí po selhání předchozích režimů léčby, obsahujících platinu.
Účinnost a bezpečnost vinfluninu nebyly studovány u pacientů s výkonnostním stavem PS≥2.
K indikaci karcinomu přechodného epitelu močového ústrojí:
Zhoubné nádory přechodného epitelu močového ústrojí jsou Evropě čtvrtou nejčastější malignitou
(Bellmunt, 2009)3, incidence činí 136 000 nových případů ročně, tvoří zhruba 7 % všech nádorových
onemocnění. Incidence roste s věkem, nemocní jsou obvykle diagnostikováni ve věku nad 65 let, s
maximem výskytu v sedmém a osmém deceniu.
Neléčený metastatický karcinom přechodného epitelu močového ústrojí se pojí s dobou přežití, která jen
zřídka přesahuje 3-6 měsíců. Jelikož z úmrtnostních tabulek4 vyplývá, že očekávaná délka života mužů a
žen mezi 65 a 80 lety se pohybuje řádově mezi 7-8 až 16-19 lety, což mnohonásobně přesahuje
uvedenou očekávanou délku života pacientů s metastatickým karcinomem přechodného epitelu
močového ústrojí (cca 6 měsíců), jedná se o vysoce závažné onemocnění, jelikož je splněna podmínka, že
toto onemocnění zkracuje předpokládanou délku života o více než 20 % (a je tak splněno kritérium
vysoké závažnosti onemocnění definované ustanovením § 2 odst. f) vyhlášky č. 376/2011 Sb.).
Základní léčbou lokalizovaného karcinomu z přechodného epitelu je chirurgické řešení, případně
kombinace výkonu s lokální instilací cytostatika či BCG (bacillus CalmetteGuérin) do močového měchýře.
Pro pokročilá (relabující a metastatická) stádia je indikována systémová chemoterapie (viz Steinberg,
2016)5.
Postavení vinfluninu dle doporučených postupů
Modrá kniha6:
U nádorů stádia IV (lokálně pokročilý karcinom či metastatické onemocnění) se v doporučeních u lokálně
pokročilých tumorů dále rozlišuje terapie operabilních nádorů (což je radikální chirurgická léčba
s možností neoadjuvantní či adjuvantní systémové terapie) a terapie inoperabilních nádorů, kde je
doporučována paliativní radioterapie případně v kombinaci se systémovou chemoterapií (dle celkového
stavu pacienta).
U generalizovaných (metastatických) nádorů (pro terapii kterých je dle platného SPC 2 vinflunin
indikován) je doporučována paliativní systémová chemoterapie (dle celkového stavu pacienta).
Pro léčbu generalizovaného onemocnění je doporučena systémová terapie dle celkového stavu
pacienta, je zmíněna i možnost zvážit checkpoint inhibitory (atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab
/dosud nehrazené/).
Preferovanými režimy jsou dle uvedeného doporučení kombinace cisplatina (DDP) + gemcitabin a režim
dose-dense MVAC (metotrexát + vinblastin + doxorubicin + cisplatina).
K léčbě následných linií je uvedeno: „Po vyčerpání efektu první linie má data ze studie fáze III pouze
vinflunin (úroveň důkazů 1). Z jiných studií vyplývá, že vinflunin byl efektivní i u pacientů s předchozí
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neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapií (level 2B). Monoterapie nebo režimy s taxány či karboplatinou
jsou také možnou alternativou (úroveň důkazů 2A).“
Komentář Ústavu: doporučení Modré knihy sice zmiňuje existenci „jiných studií“, které mají dokládat
účinnost vinfluninu u pacientů s předchozí (neo)adjuantní terapií, ale na tyto studie není v referencích
odkazováno (v referencích se odkazuje pouze na registrační studii Bellmunt, 2009). Ústavu se podařilo
dohledat pouze retrospektivní analýzu (Schinzari, 2018, n = 28)14, jejíž výstupy však nemohou být
považovány za dostatečně robustní (absence srovnání, malý počet pacientů…).
Dle zahraničních terapeutických doporučení:
Doporučení ESMO (Bellmunt, 2014)7:
Doporučení Evropské společnosti pro lékařskou onkologii z roku 2014 uvádějí pro první linii léčby
pokročilého onemocnění jako standardní postupy kombinaci cisplatina + gemcitabin nebo kombinaci
MVAC (metotrexát, vinblastin, doxorubicin, cisplatina) s tím, že režim MVAC je lépe tolerován při
současném použití G-CSF růstového faktoru.
Obdobně jako v Modré knize, i v těchto doporučeních je pro následnou linii chemoterapie doporučován
vinflunin jakožto jediné chemoterapeutikem, jehož účinnost byla podložena validní randomizovanou
studií 3. fáze, a jakožto jediná terapie schválená v Evropě v této indikaci. (Přitom, jak doporučení uvádí,
není známo, zda by jiná chemoterapeutika užívaná v této linii mohla mít obdobný přínos.)
Terapie druhé linie (relapsu) je pak v publikaci doporučena podle toho, kdy po ukončení terapie první
linie došlo k progresi onemocnění:

MVAC - metotrexát, vinblastin, doxorubicin, cisplatina
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GC – gemcitabin, karboplatina
HDMVAC – vysokodávkovaný „high dose“ MVAC
PCG- paklitaxel, cisplatina, gemcitabin

- tj. pokud došlo k progresi do 12 měsíců od ukončení prvoliniové terapie, je doporučován vinflunin nebo
terapie na bázi taxanů (případně účast v klinické studii)
- pokud došlo k progresi po více než 12 měsících od ukončení prvoliniové terapie je doporučované
opětovné použití (rechallenge) režimů na bázi platiny.
V doporučení ESMO - EAU (Horwich, 2019)13 jsou formulovány pouze zásady léčby pro první linii, terapie
relapsu není podrobněji rozebírána (vinflunin není v doporučení zmíněn).
Doporučení NCCN (Bladder Cancer, version 1.2020)8:
Vinflunin je zmíněn pouze okrajově, jako komparátorová léčba podkladové studie preferovaných režimů
druhé linie – pembrolizumabu a atezolizumabu.
V doporučení Evropské asociace pro urologii (EAU)9 je k léčbě vinfluninem v monoterapii uvedeno
následující:
„A randomised phase III trial compared vinflunine plus best supportive care (BSC) against BSC alone in
patients progressing after first-line treatment with platinum-containing combination chemotherapy for
metastatic disease. The results showed a modest ORR (8.6 %), a clinical benefit with a favourable safety
profile and, most importantly, a survival benefit in favour of vinflunine, which was statistically significant
in the eligible patient population (not in the ITT population). For second-line treatment of advanced or
metastatic UC this trial reached the highest level of evidence. Based on these findings, vinflunine was
approved in Europe (not in the U.S.) as the only second-line treatment option for this indication.“
Doporučení uvádějí též tabulkové shrnutí ke konkrétním doporučovaným léčebným modalitám:
Doporučováno
Prvoliniová terapie pro pacienty vhodné k cisplatině
Použití kombinační chemoterapie s cisplatinou, režimy gemcitabin +
cisplatina, MVAC (metotrexát, vinblastin, doxorubicin, cisplatina)
preferenčně s podáním faktoru G-CSF, vysokodávkovaný MVAC s G-CSF nebo
paklitaxel + cisplatina + gemcitabin.
Nepodávejte karboplatinu ani kombinační režimy bez platiny.
Prvoliniová terapie pro pacienty nevhodné k cisplatině (nedostatečně fit)
Nabídněte checkpoint inhibitory pembrolizumab nebo atezolizumab, na
základě exprese PDL-1.
Nabídněte kombinaci s karboplatinou v případě PD-L1 negativity.
Léčba druhé linie
Pacientům s progresí na/po platinové kombinační chemoterapii pro
metastatické onemocnění nabídněte inhibitor kontrolního bodu
(pembrolizumab). Alternativou je účast v klinické studii.
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Síla doporučení
Silné

Silné
Slabé
Silné
Silné

V případě kostních metastáz nabídněte jako podpůrnou terapii kyselinu Slabé
zoledronovou nebo denosumab.
Vinflunin nabízejte jako druholiniovou terapii pouze pacientům Slabé
s metastatickým onemocněním, pokud nelze podat imunoterapii ani
kombinační chemoterapii.
Vinflunin lze alternativně nabídnout jako třetí či další linii léčby.
Komentář Ústavu ke znění terapeutických doporučení:
Ze znění doporučení vyplývá, že použití vinfluninu ve druhé linii léčby ustupuje do pozadí a uplatní se
zejména u pacientů, u kterých není vhodná kombinační chemoterapie (jako je v případě relapsu do 12
měsíců – kde není možná rechallenge platinovým režimem), a že je ve druhé linii preferováno podání
checkpoint inhibitorů (např. pembrolizumabu).
K tomu Ústav dále doplňuje, že další alternativy terapie v České republice či v Evropě doporučované pro
druhou linii (pembrolizumab a další monoklonální protilátky nejsou v této indikaci hrazeny, gemcitabin –
hrazen pouze pro první linii, taxany, pemetrexed – v této indikaci nehrazeny) nejsou u nás pro tuto
indikaci hrazeny.
K registrační studii dokládající účinnost a bezpečnost vinfluninu (Bellmunt, 2013)10
Otevřená randomizovaná studie fáze III zahrnující celkem 370 dospělých pacientů s lokálně pokročilým a
metastatickým karcinomem močového měchýře z přechodných buněk s progresí po předchozí léčbě
platinovými deriváty (cisplatiny nebo karboplatiny), a s výkonnostním stavem dle ECOG 0-1.
Randomizace zhruba v poměru 1:2 (nejlepší podpůrná péče – best supportive care, BSC: vinflunin, VFN).
Primárním sledovaným parametrem bylo prodloužení celkového přežití (OS), sekundárními sledovanými
parametry pak prodloužení přežití bez progrese (PFS) a procento dosažených léčebných odpovědí.
V populaci léčené per protocol (zde se jednalo o pacienty splňující kritéria pro zařazení do studie)
dosahoval medián celkového přežití (OS) ve skupině léčené vinfluninem 6,9 měsíců, ve srovnání s 4,3
měsíci v kontrolní skupině (HR: 0,78, 95 % CI: 0,61 – 0,96), p = 0,0227. Ve 30. měsíci sledování
dlouhodobě přežívalo 14 pacientů ze skupiny s vinfluninem a pouze 4 pacienti v kontrolní skupině, ve 40.
měsíci sledování přežívalo 6 pacientů z aktivně léčené skupiny a žádný pacient z kontrolní skupiny.
Procenta přežívání ve 12. a 24. měsíci byla u pacientů léčených per protocol mírně odlišná (bez udání
statistické významnosti):
pacientů léčených vinfluninem přežívalo v 1 a 2 letech 27 % a 11 %, a pouze 22 % a 8 % pacientů
léčených BSC.
Rozdíly mezi intent-to-treat populacemi nebyly statisticky významné.
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Multivariantní analýza celkového přežití s korekcí zaměřenou na prognostické faktory pak prokázala
statisticky významný přínos vinfluninu (p=0,036) ve všech podskupinách s předem definovanými
prognostickými faktory: nejvýznamnějším prognostickým faktorem pro přežití byl stav výkonnosti dle
ECOG (HR: 0,471, 95 % CI: 0,368-0,604), následovaly hladina hemoglobinu, alkalické fosfatázy a
viscerální postižení (ve studii však nejsou uvedeny limitní hodnoty hemoglobinu ani hladiny alkalické
fosfatázy).
Statisticky významný přínos vinfluninu byl rovněž popsán u přežívání bez progrese (Bellmunt, 2009) 3.
Medián PFS byl 3,0 měsíců (vinflunin + BSC) oproti 1,5 měsíce (BSC) (p =0,001).
Rovněž výsledky ostatních sekundárních sledovaných parametrů (procento dosažené celkové odpovědi
(ORR), dosažení kontroly nad onemocněním) byly pro skupinu léčenou vinfluninem statisticky významně
vyšší než pro kontrolní skupinu (ORR 8,6 % vs. 0 %; p = 0,006; kontrola nad onemocněním 41,1 % vs. 24,8
%; p = 0,002).
Co se týče toxicity u pacientů léčených vinfluninem, závažným a zároveň častým nežádoucím účinkem
byla neutropenie st. 3 a 4, která se objevila u 50 % léčených vinfluninem (pouze u 0,9 % pacientů pouze
s BSC), anemie 3.-4. stupně u 19,1 % (oproti 8,1 %), dalšími častými nežádoucími účinky byly únava,
obstipace (stupeň 3-4 u 16 % oproti 0,9 %), nausea, anorexie, pokles hmotnosti, zvracení, bolest břicha,
alopecie a stomatitida. (Bellmunt, 2009)3
Na základě výše uvedených skutečností Ústav stanovuje referenční indikaci posuzovaných léčivých
přípravků s obsahem vinfluninu.
Referenční indikací je pokročilý nebo metastazující karcinom přechodného epitelu močového ústrojí.
Zvolená indikace je v souladu s SPC2 posuzovaného léčivého přípravku, jde o jedinou indikaci v SPC2
uvedenou. Zvolená referenční indikace je rovněž v souladu se zněním terapeutických doporučení6,7,8.
Uvedená referenční indikace byla též Ústavem stanovena v předchozím pravomocně ukončeném
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individuálním správním řízení o stanovení výše a podmínek trvalé úhrady léčivému přípravku Javlor
s obsahem vinfluninu (SUKLS43189/2015)11.
V této indikaci jsou posuzované léčivé přípravky v zásadě terapeuticky zaměnitelné s obdobnou
účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím.
Doplnění Ústavu:
Léčivé přípravky Javlor s obsahem vinfluninu jsou v současné době hrazeny z veřejných prostředků jako
vysoce inovativní přípravky v rámci trvalé úhrady, která jim byla stanovena rozhodnutím ve správním
řízení vedeném pod sp. zn. SUKLS43189/201511. Léčivé přípravky Javlor byly posouzeny jako vysoce
inovativní s odkazem na ustanovení § 40 odst. 2 písm. c) bod 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (nemá
alternativu trvale hrazenou ze zdravotního pojištění).
Ústav posoudil, zda léčivé přípravky Javlor s obsahem vinfluninu nadále splňují kritéria vysoce
inovativních přípravků s těmito závěry:
Podle doporučení Modré knihy6 je možné ve druhé linii terapie metastatického uroteliálního karcinomu
močového měchýře použít:
- „checkpoint“ inhibitory: atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab (nemají v této indikaci stanovenu
úhradu ze zdravotního pojištění)
- chemoterapeutika: metotrexát, vinblastin, doxorubicin, cisplatina, karboplatina, gemcitabin, paklitaxel,
vinflunin.
K tomu Ústav uvádí, že atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab nemají v této indikaci stanovenu
úhradu ze zdravotního pojištění, metotrexát je v doporučení pro druhou linii uveden pouze v kombinaci
MCV s cisplatinou (cisplatina + vinblastin + metotrexát – a tedy pro jinou cílovou skupinu – pacienty
s pozdním relapsem), vinblastin a doxorubicin jsou v doporučení též uváděny pouze v kombinaci
s platinovým derivátem, pro vinblastin je léčba uroteliálního karcinomu navíc off-label indikací, současné
indikační omezení gemcitabinu a taxanů neumožňují jejich úhradu ve druhé linii.
K platinovým derivátům Ústav uvádí, že jsou určeny jiné cílové skupině pacientů (pacientům s pozdním
relapsem, zatímco vinflunin je určen pacientům s časným relapsem).
Z uvedeného přehledu je patrné, že možné alternativy terapie druhé linie doporučované v Modré knize6
pro skupinu pacientů s časným relapsem (do 12 měsíců) nejsou v ambulantní péči hrazeny, jelikož znění
SPC2 nebo indikačního omezení to neumožňují. Proto Ústav i nadále zastává názor, že léčivé přípravky
Javlor s obsahem vinfluninu nemají v současné době alternativu trvale hrazenou z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a je tedy i nadále splněna podmínka ustanovení § 40 odstavce 2 písmeno c) bod 1
vyhlášky č. 376/2011 Sb.
S ohledem na výše uvedené je i v tomto revizním správním řízení na posuzované léčivé přípravky
nahlíženo jako na vysoce inovativní.
Úpravu úhrady oproti základní úhradě včetně stanovení další zvýšené úhrady
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Jelikož je na posuzované přípravky stále nahlíženo jako na vysoce inovativní léčivé přípravky, jejichž
úhrada se řídí ustanoveními § 44 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a uvedená ustanovení úpravu úhrady ani
stanovení další zvýšené úhrady neumožňují, nejsou možnosti úpravy úhrady ani stanovení další zvýšené
úhrady pro toto správní řízení relevantní.
Charakteristiku léčivých látek nezařazených do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných
přípravků
Vzhledem k výše uvedenému, nebyla nalezena terapie v zásadě zaměnitelná, s obdobnou nebo blízkou
účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím.
Léčivé přípravky s obsahem vinfluninu nemají v indikaci léčby pokročilého nebo metastazujícího
karcinom přechodného epitelu močového ústrojí trvale hrazenou alternativu.
Přehled léčivých přípravků náležejících do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků
Přehled byl vypracován na základě Seznamu cen a úhrad publikovaného na webových stránkách Ústavu
(http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni) ke dni 1. 8. 2016 (SCAU160801).
léčivé přípravky ve správním řízení zahájeném ex offo:
kód SUKL
název léčivého přípravku
doplněk názvu
0149447
JAVLOR
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
0149453
JAVLOR
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
0149443
JAVLOR
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
0149449
JAVLOR
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II
Stanovení obvyklé denní terapeutické dávky (dále jen „ODTD“)
ODTD byla stanovena v individuálním správním řízení o stanovení výše a podmínek trvalé úhrady léčivým
přípravkům Javlor s obsahem vinfluninu vedeném pod sp. zn. SUKLS43189/201511 ve výši 26,3619 mg
denně, frekvence dávkování: cyklické (1x za 3 týdny). ODTD byla v předmětném správním řízení pro
referenční indikaci pokročilého nebo metastazujícího karcinomu přechodného epitelu močového
ústrojí stanovena dle doporučeného dávkování vinfluninu dle platného SPC 2 léčivého přípravku Javlor,
které je následující: „320 mg/m2 vinfluninu ve formě dvacetiminutové intravenózní infuze, podávané
každé 3 týdny.“. Definovaná denní dávka (dále jen „DDD“) vinfluninu nebyla Světovou zdravotnickou
organizací (WHO)12 stanovena.

Léčivá
látka

ATC

ODTD

Frekvence
dávkování

DDD dle
WHO12

vinflunin

L01CA05

26,3619

cyklické,
1 x za 3

N.A.
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českých
Doporučené dávkování dle SPC2
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postupů (Modrá
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Vinflunin
mg/m²
vinfluninu
ve
formě monoterapie:
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týdny

dvacetiminutové intravenózní
podávané každé 3 týdny.

infuze,

Při stavu výkonnosti na stupni 1 PS (=
performance status) podle WHO/ECOG
nebo při stavu výkonnosti na stupni 0 PS
a předchozí radioterapii v oblasti pánve
by měla být léčba zahájena dávkou 280
mg/m². Nedojde-li v průběhu prvního
cyklu k projevům hematologické toxicity,
které by si vyžádaly oddálení léčby či
snížení dávky, bude dávka v následujících
cyklech zvýšena na 320 mg/m²
podávaných každé 3 týdny.

Vinflunin 280320mg/m2, 1.
den cyklu,
20min. infuze,
á 3 týdny

Ústav stanovuje ODTD vinfluninu (L01CA05) v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.
376/2011 Sb. podle dávkování uvedeného v platném SPC2 léčivého přípravku Javlor (s obsahem
vinfluninu) pro referenční indikaci pokročilého nebo metastazujícího karcinomu přechodného epitelu
močového ústrojí. Toto dávkování je též v souladu s aktuálním doporučením Modré knihy6. DDD
vinfluninu dosud nebyla WHO12 stanovena.
Doporučené dávkování uvedené v platném SPC2 léčivého přípravku Javlor je 320 mg/m2 vinfluninu ve
formě dvacetiminutové intravenózní infuze, podávané každé 3 týdny.
Při ideálním povrchu těla 1,73 m2 tedy činí denní dávka 320 * 1,73 / 21 = 26,3619 mg.
ODTD tedy Ústav stanovuje ve výši 26,3619 mg, frekvence dávkování: cyklické.
Zařazení léčivých látek do skupin podle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění
Léčivá látka vinflunin je zařazena do skupiny č. 109 (Alkaloidy z rodu vinca a analoga) přílohy č. 2 zákona
o veřejném zdravotním pojištění. Jelikož uvedená léčivá látka svou charakteristikou odpovídá názvu
skupiny č. 109 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění (viz platné SPC 2:
„Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, vinka alkaloidy a analogy“), Ústav ji do této skupiny přílohy
č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění zařadil.
Skupina
dle
přílohy 2

č. 109

Název skupiny

ATC

Název léčivé látky

alkaloidy z rodu vinca a analoga

L01CA01
L01CA02
L01CA04
L01CA05

vinblastin
vinkristin
vinorelbin
vinflunin

Maximální cenu
F-CAU-013-12N/28.05.2019
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Ústav v tomto řízení neposuzuje změnu maximální ceny.
Stanovení základní úhrady
Výše úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku byla stanovena dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 376/2011 Sb., neboť posuzovaný přípravek splňuje podmínky ustanovení § 40 vyhlášky
č. 376/2011 Sb.
Cenové srovnání bylo provedeno pro každou sílu a velikost balení zvlášť. Do cenového srovnání byly
zařazeny všechny posuzované přípravky v odpovídající síle a velikosti balení s možnou odchylkou podle
ustanovení § 8 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Od cen přípravků zjištěných v zahraničí byly odečteny případné národní daně a obchodní přirážky. Takto
získané ceny výrobce v národní měně byly přepočítány na CZK čtvrtletním průměrem kurzu devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející rozhodnému období podle
ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Následně byl vybrán přípravek s nejnižší cenou u každé odpovídající síly a velikosti balení posuzovaného
přípravku:
Léčivý přípravek

JAVLOR 25MG/ML
CNC SOL 1X2ML I
JAVLOR 25MG/ML
CNC SOL 1X10ML I

Síla

INF 50 mg

Velikost
balení

Cena výrobce*

1 lahvička

4 375,46000000 Kč

INF 250 mg 1 lahvička

21 877,30000000
Kč

Cena výrobce / Země
jednotku lékové
formy
4 375,4600 Kč
Francie
21 877,3000 Kč

Francie

* cena výrobce v Kč očištěná o národní daně a obchodní přirážky přepočtená směnným kurzem mezi státem, kde
byla zjištěna, a Českou republikou

Výše úhrady za balení posuzovaného přípravku:
JAVLOR I 25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
JAVLOR II 25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
JAVLOR I 25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
JAVLOR II 25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II
Ve Francii (EUR) byla nalezena cena výrobce.

21 877,30 Kč
21 877,30 Kč
4 375,46 Kč
4 375,46 Kč

Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející rozhodnému období podle
ustanovení § 11 vyhlášky č. 376/2011 Sb. (07/2019 – 09/2019).
Rozhodné období je vztaženo k datu po uplynutí každých 3 kalendářních čtvrtletí po zahájení správního
řízení, tedy ke dni 1. 10. 2019.
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Léčivá látka vinflunin je zařazena do skupiny číslo 109 přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním
pojištění (alkaloidy z rodu vinca a analoga).
V této skupině přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zajištěn alespoň jeden plně
hrazený dostupný přípravek se silou v rámci intervalu nenáležející do posuzované skupiny. Jedná se
např. o NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL 10X5ML.
Ústav ke dni vydání tohoto dokumentu ověřil, že léčivý přípravek NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL
10X5ML, kód SÚKL 0098203, je nadále plně hrazen, jak plyne z aktuálního Seznamu cen a úhrad
SCAU200101 (MFC = 20 416,26 Kč, UHR1 = 20 416,26 Kč). Proto Ústav nepostupoval podle ustanovení
§ 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Období hodnocení dostupnosti je vztaženo k datu po uplynutí každých 3 kalendářních čtvrtletí po
zahájení správního řízení, tedy ke dni 1. 10. 2019.
Úhrada za balení posuzovaných přípravků byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a
počet jednotek lékové formy v balení.
Informativní přepočet na maximální úhradu pro konečného spotřebitele publikovanou v Seznamu cen a
úhrad léčiv:
Kód LP

Název LP

Doplněk

0149447
0149453
0149443
0149449

JAVLOR
JAVLOR
JAVLOR
JAVLOR

25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II

Výše
úhrady
na
hodnotu
publikovanou v Seznamu cen a úhrad
(Kč)
25 490,13
25 490,13
5 660,63
5 660,63

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

Odhad dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění
Na základě výše úhrady předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků odhaduje
Ústav dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění následovně: navýšení úhrady o cca 7,5 mil.
Kč ročně. Odhad byl zpracován na základě spotřeb přípravků za rok 2015 a porovnání s úhradou platnou
k 7. 1. 2016.
Vzhledem k tomu, že revizi úhrad Ústav zahájil v roce 2016, je jako srovnávací úhrada před začátkem
revize brána úhrada uvedená v Seznamu cen a úhrad k 7. 1. 2016. Tento postup Ústav uplatňuje
konzistentně na všechna správní řízení a tím je zajištěna vzájemná porovnatelnost výstupů Ústavu.
F-CAU-013-12N/28.05.2019
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Ústav při posouzení dopadu změny úhrady na prostředky veřejného zdravotního pojištění zohledňuje
situaci, kdy je cena pro konečného spotřebitele (MFC) nižší než úhrada. Pro situaci, kdy je přípravek
reálně obchodován za cenu nižší, než je jeho úhrada, počítá Ústav s tím, že pojišťovna takový přípravek
reálně uhradí pouze do výše jeho reálné ceny pro konečného spotřebitele.
Pro úplnost Ústav uvádí, že ke dni 7. 1. 2016 neměly předmětné léčivé přípravky stanovenou úhradu ze
zdravotního pojištění (vstoupil do úhrad k 1. 2. 2016). Při zohlednění spotřeb přípravků za rok 2015 a
úhrady platné k 1. 2. 2016 dochází k poklesu úhrady posuzovaných léčivých přípravků. Reálnou úsporu
Ústav odhaduje na cca 63 tisíc Kč.
Stanovení podmínek úhrady
a) Stávající podmínky úhrady
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
b) Stanovené podmínky úhrady
Ústav posoudil možnost stanovení podmínek úhrady předmětných léčivých přípravků v souladu
s ustanovením § 39b zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Farmakologické vlastnosti léčivých přípravků vyžadují aplikaci ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39 odst.
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a proto jim Ústav stanovil podmínky úhrady ve stávajícím znění:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
Odůvodnění:
F-CAU-013-12N/28.05.2019
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Ústav nemění podmínky úhrady (indikační omezení, vykazovací limit „S“), jelikož shledal, že znění
podmínek úhrady je v souladu s terapeutickými doporučeními (Modrá kniha6, ESMO7, EAU9) pro léčbu
pokročilého nebo metastazujícího karcinomu přechodného epitelu močového ústrojí ve druhé linii léčby.
Podmínka úhrady „S“ definuje dle ustanovení § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. uvedené
přípravky jako 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“). Způsob aplikace léčivých přípravků s obsahem vinfluninu, který vyplývá z
jejich SPC2, a celkový algoritmus léčby pokročilého nebo metastazujícího karcinomu přechodného
epitelu močového ústrojí (Modrá kniha6, ESMO7, EAU9) jsou dostatečnými důvody pro stanovení
způsobu preskripce „ve specializovaných pracovištích“.
Ústav nestanovuje uvedeným léčivým přípravkům preskripční omezení, protože podmínka úhrady „S“
při omezení léčby na specializovaná pracoviště již zaručuje požadovanou kvalitu preskripce.
K výroku 1.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149447

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I

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 posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, tak
jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné referenční skupiny
nezařazuje.
Ústav mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak, že nově činí 21 877,30 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 stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústav nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na
základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
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zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39 odst.
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Stanovení podmínek úhrady“.
K výroku 2.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149453

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II

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 posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, tak
jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné referenční skupiny
nezařazuje.
Ústav mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak, že nově činí 21 877,30 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 stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
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Ústav nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na
základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39 odst.
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Stanovení podmínek úhrady“.
K výroku 3.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149443

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I

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 posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, tak
jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné referenční skupiny
nezařazuje.
Ústav mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak, že nově činí 4 375,46 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 stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
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Ústav nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na
základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39 odst.
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Stanovení podmínek úhrady“.
K výroku 4.
Ústav na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném
zdravotním pojištění nezařazuje léčivý přípravek
Kód SUKL
0149449

Název léčivého přípravku
JAVLOR

Doplněk názvu
25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II

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 posouzení
terapeutické zaměnitelnosti) neodpovídá žádné skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky
zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím, tak
jak jsou stanoveny vyhláškou č. 384/2007 Sb., a proto uvedený přípravek do žádné referenční skupiny
nezařazuje.
Ústav mění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak, že nově činí 4 375,46 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
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byla stanovena jako součin úhrady za jednotku lékové formy a počtu jednotek lékové formy v balení.
Výsledná úhrada byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Ústav nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na
základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení ustanovením § 39b odst. 10 písm. b) a c)
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a c), § 34 odst. 2 a § 39 odst.
1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které zůstávají stanoveny takto:
S
P: Vinflunin je hrazen v monoterapii léčby dospělých pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem přechodného epitelu močového ústrojí stádia TxN1-3M0 nebo TxNxM1 po selhání
předchozích režimů léčby obsahujících platinu u pacientů, kteří současně
a) mají výkonnostní stav dle ECOG menší nebo rovno 1,
b) neprodělali neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapii,
c) nebyli léčeni více než jednou linií chemoterapie.
Léčba je hrazena do progrese základního onemocnění.
Odůvodnění:
Ústav s ohledem na účinnost a bezpečnost terapie stanovil uvedenému léčivému přípravku podmínky
úhrady, jak je podrobněji zdůvodněno v části „Stanovení podmínek úhrady“.
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.
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.
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V případě, že v odvolacím řízení Ministerstvo zdravotnictví zruší rozhodnutí Ústavu, nastupují v souladu
s ustanovením § 39h odst. 5 téhož zákona 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 téhož zákona. 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
vedoucí oddělení koordinace správních řízení
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
v z. Mgr. Eva Forgáčová v. r.
zástupce vedoucí Oddělení koordinace správních řízení
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 28. 1. 2020.
Vyhotoveno dne 30. 1. 2020
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lenka Vtípilová
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