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Současnost

3 cesty dostupnosti inovací pro pacienty v ČR

1. nákladově efektivní inovace→ vstup do trvalé úhrady
▪ léčivý přípravek prokáže nákladovou efektivitu (ICER pod 1,2

mil. Kč) a akceptovatelný dopad do rozpočtu

2. vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP)
▪ léčivý přípravek není nákladově efektivní (popř. nemá data

validně prokazující nákladovou efektivitu); panuje však
předpoklad, že po určité době nákladově efektivní bude, popř.
získá data z klinické praxe k prokázání efektivity

▪ 2 + 1 rok dočasné úhrady + registry VILP ke sběru dat

3. § 16
▪ mimořádná úhrada, je-li to jedinou možnou léčbou z hlediska

zdravotního stavu pacienta
▪ rozhoduje zdravotní pojišťovna pro konkrétního pojištěnce2



Návrh novely zákona

4 cesty dostupnosti inovací pro pacienty v ČR

1. nákladově efektivní inovace→ vstup do trvalé úhrady

2. vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP)
▪ 3+2 roky, ex lege závazek doléčení a nepřekročení nákladů

3. léky pro vzácná onemocnění (orphan drugs, vč. ATMP)
▪ jen pro designované orphany, u kterých není předpoklad

nákladové efektivity (včetně léčiv pro moderní terapie)
▪ tvrdá kritéria (nákladová efektivita) musí ustoupit měkkým

kritériím; ta jsou do určité míry hodnocena subjektivně, proto
musí rozhodnout kolektivní orgán

4. § 16 (stejný nárok jako dnes, avšak transparentní proces)
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Orphan drugs – nový HTA proces

▪ Zvláštní režim pro léčivé přípravky, které nemohou splnit podmínku
nákladové efektivity ani v dlouhodobém horizontu – pouze pro léčivé
přípravky pro vzácná onemocnění (včetně LP pro moderní terapie).

▪ Žadatelem zdravotní pojišťovna nebo MAH. Pojišťovna zejména v situaci
předchozích žádostí o§16. Dalšími účastníky řízení odborné společnosti
a pacientské organizace.

▪ Posuzuje se mj. celospolečenský zájem na léčbě daného onemocnění,
dopady v sociální (socioekonomické) oblasti a dopad do rozpočtu.

▪ SÚKL v 1. fázi provádí proces jako dnes až do vydání hodnotící zprávy.

▪ Ve 2. fázi je řízení předáno na MZ, které vytváří kolektivní orgán za
účelem posouzení k vydání závazného stanoviska. V orgánu sedí zástupci
státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientů.

▪ MZ/poradní orgán vydá stanovisko s 3 způsoby řešení: doporučí LP ke
schválení úhrady dle HZ, doporučí se změnami, nedoporučí úhradu.

▪ Podstatným imperativem bude udržitelný dopad do rozpočtu v.z.p.
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Rozhodování o vstupu léčiv pro vzácná onemocnění do 
systému veřejného zdravotního pojištění
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Orphan drugs – důsledky rozhodnutí

▪ Nedoporučení neznamená nemožnost podat žádost o§16, avšak
systémové přehodnocení až za rok.

▪ Je-li řízení na žádost MAH, náklady vynaložené na orphan nesmí
přesáhnout odhady z analýzy dopadu do rozpočtu; v opačném případě
vícenáklady hradí MAH.

▪ Do 3 let se provede změna MC, jinak dále lze kdykoliv dělat revize MC a
revize úhrady dle§39l a§39p.

▪ Zdr. pojišťovna může iniciovat přezkum rozhodnutí (např. změna klinické
praxe, vstup nového orphanu do stejné indikace, nesplnění očekávání
účinnosti či bezpečnosti, nedodržování závazků z risk-sharingu apod.)

▪ V případě zrušení úhrady po přezkoumání – zdr. pojišťovna doléčuje
pacienta na své náklady, pouze pokud z léčby pacient profituje (a to v
rozsahu původního „P“) – tyto případy by stejně byly hrazeny z§16
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Rozhodování o nároku pojištěnce (§16)

▪ Hlavním účelem novelizace je sjednocení procesního postupu
zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce (nejen§ 16,
ale rovněž např. většina poukazových zdravotnických prostředků,
rehabilitační péče atd. – cca 470 tisíc žádostí ročně).

▪ Odklon od současného znění zákona, podle kterého rozhoduje revizní
lékař - ten může i nadále rozhodnutí zpracovávat, ale odpovědná je
přímo sama zdravotní pojišťovna.

▪ Návrh podává indikující lékař a zdravotní pojišťovna jako první úkon v
řízení vydá na základě tohoto návrhu rozhodnutí – souhlas (značné
zjednodušení proti obecné úpravě podle správního řádu).

▪ Vzhledem k předpokládanému počtu odvolání i jejich zaměření není
reálné, aby funkci odvolacího orgánu vykonávalo Ministerstvo
zdravotnictví nebo jiný samostatný úřad (zhoršení dostupnosti péče).

▪ Navrženo vytvoření revizních komisí u jednotlivých zdravotních
pojišťoven, které budou připravovat rozhodnutí. Komise pětičlenné a
složené z odborníků většinově mimo zdravotní pojišťovnu, přičemž
alespoň jeden z členů bude jmenován MZ – sjednocování praxe. 7



Vstup inovací na trh a role biosimilars

▪ Ministerstvo zdravotnictví uložilo svým přímo řízeným nemocnicím
nakupovat léky zejména skrze otevřená výběrová řízení

▪ Zároveň MZČR podporuje sdružené nákupy nemocnic, a otevírá diskuzi o
možnostech mezinárodní spolupráce na sdružených nákupech (se
zeměmi V4)

▪ To vše, spolu s regulatorními opatřeními (zejména zkrácené revize) vede
k tlaku na hospodárnější vynakládání veřejných prostředků

▪ Biosimilars (stejně jako generika) mají velkou roli v tomto procesu

▪ Zároveň MZ přijalo několik opatření zvyšující transparentnost a zároveň
konkurenční prostředí

▪ příkaz ministra č. 13/2018, upravena problematika bonusů,
nahodilých nákupů a JŘBÚ

▪ navázání odměn ředitelů nemocnic na míru „prosoutěženosti“

▪ podporujeme efektivní nákupy (cena vs. transparentnost)

▪ podporujeme systém flexibilního tendrování léčiv
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Děkuji za pozornost
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