
Priority Ministerstva zdravotnictví

v lékové politice
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Legislativní přehled

Zákon o léčivech

✓ novela zákona o léčivech v souvislosti s proti-padělkovými opatřeními (FMD) –
účinná od března 2019

✓ novela zákona o léčivech v souvislosti s rozvojem systému eRecept a zavedením 
lékového záznamu – sněmovní tisk 302 (účinnost podzim 2019)

✓ novela zákona o léčivech v souvislosti s řešením nedostupností a výpadků léčiv –
v mezirezortním připomínkovém řízení

✓ novela zákona o léčivech v souvislosti s přijetím evropského nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích – v případě (účinnost 1/2022)

Prováděcí vyhlášky

✓ novela vyhlášky č. 228/2008 Sb. o registraci léčiv – účinnost od 11/2018

✓ novela vyhlášky č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv – účinnost od 1/2019

✓ novela vyhlášky č. 427/2018 Sb. o náhradách výdajů – účinnost od 6/2019

✓ nová vyhláška o předepisování léčiv nahrazující vyhl.č. 54/2008 Sb. – v přípravě

✓ novela vyhlášky č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi – v přípravě

Novela zákona č. 48/1998 Sb., novela zákona č. 167/1998 Sb., zákon o ZP aj.
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4 pilíře posilující dostupnost léčiv

I. Negativní zásahy do trhu

Zásahy do trhu, kterými se znemožní volná distribuce léčiv zcela na
uvážení podnikatele, jde-li o léčivé přípravky zcela nezbytné pro
poskytování zdravotní péče v ČR.

II. Pozitivní zásahy do trhu

Zásahy do trhu, kterými se umožní, aby některé přípravky se dostaly
na český trh, jsou-li nezbytné pro poskytování zdravotní péče v ČR, i
když by se do ČR standardně nemohly dostat.

III. Řízený systém zajištění dodávek léčiv

Řešení optimalizace dodávek léčivého přípravku směrem k pacientovi,
kterému byl daný léčivý přípravek předepsán na recept, nastavování
co nejkratší cesty a garance dodání, je-li přípravek do ČR dodáván.

IV. Finanční dostupnost léčiv

Řešení zajišťující pacientům, že v případě výpadků léčiv, které se
podaří dočasně vyřešit alternativní cestou (např. zahraniční dodávka
léku), nebudou doplácet více než před výpadkem jejich léku.
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Změny v oblasti cen a úhrad léčiv

▪ Pracovní skupina pro revizi systému cen a úhrad léčiv (MZ, SÚKL, ČLS JEP,
VZP, SZP, AIFP, ČAFF, AVKV, ČLK, ČLnK, Pacientská rady, Koalice pro zdraví)

▪ Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění bude připravena ve dvou
částech (§ 16 a VILP/orphan), účinnost předpokládaná v 2Q/3Q 2020

▪ Cíl:

✓zavést pravidla pro posuzování žádostí o§16 včetně odvolání

✓zrychlení vstupu inovací

✓zajistit jejich udržitelné financování

✓motivovat podávání žádostí o standardní úhrady a ne skrze§ 16

✓odbřemenit SÚKL od zbytečných administrativních úkonů

✓zkrátit proces správních řízení

✓nový model úhrad pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění
(vč. advanced therapy medicines)

▪ Od 1. 1. 2019 tři pilotní specializovaná pracoviště – Pediatrická klinika 2. LF UK a

FN Motol, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a Ústav dědičných metabolických poruch
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK
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Společné výzvy

▪ výpadky léčiv (včasná, správná a úplná hlášení, efektivní komunikace)

▪ FMD realizace

▪ transparentní, ale hospodárná cenová politika

▪ vize udržitelného financování zdravotnictví a vstupu inovací
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Děkuji za pozornost
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