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Program bloku

• Tomáš Doležal
• Přehled systému úhrad ZP, aktuální stav a principy HTA

• Zuzana Přikrylová
• Zkušenosti s novým systémem kategorizace a úhrad z pohledu 

zdravotních pojišťoven

• Jan Beneš
• Zkušenosti s novým systémem kategorizace a úhrad z pohledu 

zdravotních pojišťoven
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Zdravotnické prostředky – co tím myslíme

• Velké přístroje – finance/investice poskytovatelů
• Přístrojová komise MZ ČR

• Zvlášť účtované materiály (ZUM)
• Vykazovány a hrazeny s výkony – limity v Seznamu výkonů…

• Seznamy/katalogy/úhrady v gesci ZP

• ZP na poukaz
• Část sedmá zákona o v.z.p. (48/1997 Sb)

• Kategorizace v legislativě + Komise při MZ ČR

• Spotřební materiál (PMAT)
• Součást výkonů, procedur, balíčků

• Regulace úhrady ZP
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Vstup technologií/intervencí do systému v ČR
stav k říjnu 2019

léky
zdrav. 

prostředky
přístroje

intervence
/výkony

vakcíny
/prevence

transparentní systém částečně NE NE NE NE

pravidla ANO minimálně NE minimálně NE

důvody k (ne)zařazení ANO NE NE NE NE

poměr náklady/přínosy ANO NE NE NE NE

HTA částečně NE NE NE NE



ZP – kombinace úhradových mechanismů

HTA – pro ZP s vysokým
inkrementem nákladů nebo
dopadem na rozpočet, významné
inovační skoky, dostupnost dat (IIb. 
(např. stenty, čočky, apod.) a III. 
(např. endoprotézy, srdeční katetry, 
chlopně, kardiostimulátory)

Úhrady v rámci referenčních
skupin ZP pro stejné typy
pacientů s obdobným
využitím a bez důkazu
odlišného
efektu/bezpečnosti – např. 
ksy.hyaluronová

Jednoduchý úhradový mechanismus v rámci
definované potřeby a finančního limitu na jednoho
pacienta – nízkonákladné a vysokoobratové ZP



„Nová“ Přístrojová komise

• Statut (10.4.2018)
• Z důvodu racionální alokace omezených finančních zdrojů je 

nezbytné posuzovat pořizovací ceny a dlouhodobé náklady na 
provoz přístrojové techniky v kontextu medicínských potřeb 
pojištěnců zdravotních pojišťoven a zároveň hodnotit jejich 
medicínský přínos pro zdraví populace České republiky. 

• Rozlišují se tři základní kategorie přístrojů z pohledu žádosti
• obnova stávajícího přístroje stejného typu (A1), 

• umístění nového přístroje existujícího typu (A2),

• nákup přístroje zcela nového typu (A3). 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pristrojova-komise_3121_3.html

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pristrojova-komise_3121_3.html


„Nová“ Přístrojová komise

• Komise dbá na dostatečnou veřejnou kontrolu procesu výběru a 
nákupu/provozu zdravotnických přístrojů z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví zveřejňuje s krátkým časovým odstupem po uzavření 
jednání Komise základní parametry žádostí, zhodnocení potřeby 
nákupu nového přístroje, výsledky analýzy dopadu do rozpočtu 
zdravotních pojišťoven, výsledek hlasování členů komise a 
odůvodněný závěrečný výsledek. 

• V případě nových typů přístrojů neuvedených v katalogu v Příloze č. 
3 využívá komise principy procesu hodnocení zdravotnických 
technologií na podkladě analýz dle aktuální evropské metodiky 
Health Technology Assessment (HTA) předložené žadateli. V rámci 
tohoto procesu se vedle očekávaných nákladů na provoz nové 
technologie hodnotí rovněž medicínský přínos pro pacienta a pro 
zdravotní stav populace České republiky.



Kam se posunout v hodnocení přístrojů

• Nyní: Studie proveditelnosti
• Bod 7: Finanční  a ekonomická 

analýza
• Zde žadatel uvede, jak má po 

ekonomické stránce zajištěn 
dostatek finančních a personálních 
prostředků na zprovoznění a 
provoz nové techniky. Žadatel 
zohlední platby od pojišťoven, 
samoplátců, vlastního financování 
atd. vzhledem k předpokládanému 
využití přístrojové techniky

• Bod 9: Udržitelnost projektu
• Zde žadatel uvede (v návaznosti na 

body 7 a 8), jak předpokládá 
využitelnost požadovaného 
přístrojového vybavení v příštích 
minimálně pěti letech (nebo 
životnosti přístrojového vybavení)

• Do budoucna: diferencovaně dle kategorie

• A1: Obnova

– Potřeba dle historické vytíženosti

– Očekávané finanční dopady na pvzp (výkony + 
úhrady)

• A2: Nový přístroj existujícího typu

– Analýza potřeby v regionu + komplementarita

– Očekávané finanční dopady na pvzp (výkony + 
úhrady)

• A3: Zcela nový typ (mimo katalog)

– Potřeba pro ČR/region

– Medicínské přínosy (benefit)

– Zahraniční HTA review

– HTA v ČR

– Diagnosticko-terapeutické standardy v ČR

– Očekávané finanční dopady na pvzp (výkony + 
úhrady)



EUnetHTA má metodiku, jen ji převzít

• Výstupy JA2 (2012-2015):
• Therapeutic medical devices – Guideline – Nov 2015
• EUnetHTA evidence submission template_meddev – Oct 2015
• Procedure Manual Strand B: Rapid Assessments of other health

technologies such as medical devices, surgical interventions or diagnostics
– Nov 2015

• Methods for health economic evaluations - A guideline based on current
practices in Europe – May 2015

• Methodological guideline on “Meta-analysis of diagnostic test accuracy
studies” – Nov 2014



Statistiky obnovy a nových kapacit
(posledních 12 měsíců)
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HTA guidelines v EU (2016)

typ technologie země

všechny typy technologií FR, UK, DE, IT, ES
AT, BE, DK, FI, IE, SE
HR, HU, PL, SK 

jen farmaceutika NL, PT
CZ, EE, LT, SI

zvlášť pro „devices“ UK

zvlášť pro „diagnostics“ UK

Výstup projektu EUnetHTA – Joint Action 2, WP 7
Pharmacoeconomics 2016



Soud soudů  - Nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 3/15 z 30.5.2017 (1)

• Návrh skupiny senátorů k mechanismu stanovování výše úhrady 
poukazových zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění

• Výslechy svědků

1. …zdravotnické prostředky na poukaz necelých 5 mld. Kč ročně 
(za VZP)...

2. …neprůhlednost, nekonzistentnost, nehospodárnost, 
protiinovativnost…,…posuzování žádosti se přitom často 
redukuje na otázku ceny zdravotnického prostředku…

3. … vždy musí být jasně definovány výhody, které má ta která 
technologie jak pro pacienta, tak pro systém zdravotnictví…

4. …zavedení stejného systému, jaký dnes funguje pro léčivé 
přípravky, by vedlo jen k navýšení jeho nákladů. Tento systém 
by byl spravedlivější jen na papíře… 
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Soud soudů  - Nález Ústavního soudu sp. zn. 
Pl. ÚS 3/15 z 30.5.2017 (2)

• Ze všech těchto důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že napadená ustanovení 
jsou v rozporu s čl. 4 odst. 2 (Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených 
Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.), čl. 26 odst. 1 (Každý má 
právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 
činnost.) a čl. 31 větou druhou Listiny (Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě 
veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví 
zákon.), pročež je podle § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve 
znění zákona č. 48/2002 Sb., zrušil uplynutím dne 31. prosince 2018.

• I. Ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., se ve slovech „v provedení nejméně 
ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky 
náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu“ ruší 
uplynutím dne 31. prosince 2018. 

II. V příloze č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím dne 31. prosince 2018 ruší části oddílu C 
vymezené písmeny „A“ a „B“, kterými se limituje výše úhrady jednotlivých typů zdravotnických prostředků, a 
text, který zní:

„Symboly úhradových limitů

A – Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně 
ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně 
náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní 
pojišťovna průzkumem trhu.

B – Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických 
prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.“ 
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Schéma nového procesu
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Úvodní rozvaha: Kategorizovaný či nekategorizovaný ZP?

Kategorizovaný:
výběr z definovaných 

úhradových skupin

Nekategorizovaný: 
výběr úhradového 

limitu 50/100 %

50% úhrada: 
Vypracování 

nákladové analýzy

Žádost o písemný 
souhlas MZ

Ohlášení na SÚKL 

100% úhrada: 
Vypracování BIA

Uzavření risk-
sharing smlouvy s 

pojišťovnami

Zařazení do úhradové 
skupiny

Negativní stanovisko



Ohlášení (1)

• Novela z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění dělí 
ZP do 11 „úhradových skupin“ (příloha č. 3 zákona)

• 10 skupin specifikovaných dle použití ZP    kategorizované ZP

• 11. skupina = ZP nekategorizované 

15
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Ohlášení (2)

• Pro kategorizované ZP příloha č. 3 stanovuje:
• preskripční omezení;

• indikační omezení;

• množstevní limit;

• úhradový limit bez DPH (vztažený na kus/cm2/časový interval);

• možnost cirkulace – ano/ne.
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Ohlášení (3)

• U nekategorizovaných se tyto stanovují individuálně
• Definovány jsou dvě možnosti úhradového limitu – 50/100 %
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Ohlášení (4)

• Zařazení ZP do úhradové skupiny se provádí prostřednictvím 
„elektronického ohlášení zařazení ZP na SÚKL“ (§ 39r, odst. 2)

• Ohlašovatel v ohlášení podle § 39f odst. 5 uvádí:
• (…)
• g) úhradovou skupinu či skupinu zaměnitelných prostředků;
• h) nejvyšší cenu, ze kterou je ZP dodáván na trh v ČR (bez obchodní 

přirážky a DPH  „cena výrobce“); zároveň platí Cenový předpis 
3/2012/FAR MZČR ze dne 16. dubna 2012, o regulaci cen 
zdravotnických prostředků a Cenové rozhodnutí 2/13-FAR MZČR, 
kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými 
cenami výrobce

• i) předpokládanou úhradu podle přílohy č. 3 (u kategorizovaných);
• j) písemný souhlas MZČR s úhradou ZP, pokud ohlašovatel uvede jako 

úhradovou skupinu Nekategorizované ZP s úhradovým limitem 50 %
• k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními 

pojišťovnami a ohlašovatelem, pokud je úhradová skupina 
Nekategorizované ZP s úhradovým limitem 100 %
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Ohlášení (5)

• Ohlašovatel může požádat SÚKL o stanovisko k výběru 
úhradové skupiny (§ 39r odst. 3) → odborný úkon dle zákona o 
zdravotnických prostředcích

• Písemný souhlas MZ uděluje a odvolává po posouzení 
veřejného zájmu (§ 17 odst. 2) a na základě předloženého 
hodnocení nákladové efektivity (§ 15 odst. 8 „přiměřeně“), 
součástí hodnocení je také odůvodnění návrhu na zařazení do 
Nekategorizovaných ZP (§ 39r odst. 7)

• Hodnocení nákladové efektivity je dále vyžadováno pro 
všechny Nekategorizované ZP jako příloha samotného 
ohlášení na SÚKL (§ 39r odst. 8, písmeno f))
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Požadavky na dokumenty k ohlášení

• Plná moc od výrobce

• Název ZP

• Registrační číslo výrobce nebo EC

• Doložení úhradové skupiny

• Nejvyšší cenu bez OP a DPH (=cena výrobce pro každou variantu)

• Výše úhrady (návrh)

• Návod k použití

• Prohlášení o shodě

• Kopie závěrečné zprávy klinického hodnocení

• Ceník

• Vyplnění el. formuláře dle požadavků §39r
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Žádost o udělení souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví ČR s 50% úhradou 
nekategorizovaného zdravotnického prostředku

21

Žádost o zařazení zdravotnického prostředku do skupiny nekategorizovaných:

Identifikace dotčeného zdravotnického prostředku:

Odůvodnění zařazení mezi nekategorizované

zdravotnické prostředky:

Návrh preskripčního omezení:

Návrh indikačního omezení:

Návrh množstevního omezení:

Cena dodavatele bez DPH:

Popis dosud využívaných medicínských alternativ pro

danou cílovou skupinu pacientů a indikací

Cílová skupina (celkový počet pacientů a průměrný

roční přírůstek):

Komise si může vyžádat dodatečné podklady.



…pokračování
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Příloha č. 1 Aktuální návod k použití v českém jazyce (mimo individuálních ZP)

Příloha č. 2
Závěrečná zpráva z klinického hodnocení (prostý překlad do českého 

jazyka)

Příloha č. 2

Doklad o předběžném projednání návrhu se zdravotními pojišťovnami 

na hlavičkovém papíře (např. zápis na hlavičkovém papíře zdravotní 

pojišťovny)

Příloha č. 4 Stručná analýza dopadu do rozpočtu

Příloha č. 5 Hodnocení nákladové efektivity

Příloha č. 6
Prohlášení o shodě (u cizojazyčných s výjimkou angličtiny český 

překlad); (mimo individuálních ZP)

Příloha č. 7
Stanovisko dotčených odborných společností (výboru) na hlavičkovém 

papíře

POVINNÉ PŘÍLOHY K PROJEDNÁNÍ V KOMISI
Žadatel označí, že jsou Přílohy doloženy označením ANO



Jaké odborně-ekonomické podklady je 
třeba připravit? (1)

• Farmakoekonomické hodnocení je vyžadováno pouze pro 
nekategorizované ZP

• V případě volby 50% úhrady je nutné nejdříve zažádat spolu s 
předložením hodnocení nákladové efektivity o písemný souhlas 
MZ

• Žádné odpovědi, pouze otázky
• Není zřejmé, kdo bude nákladovou efektivitu posuzovat
• Hranice ochoty platit není zákonem stanovena
• Lze předpokládat podobnou metodiku a rozhodovací praxi jako pro 

léčivé přípravky (LP)
• Nevíme, zda bude striktně vyžadováno vyjádření klinických efektů v 

QALY (→CUA)
• Nejsme si jisti, zda je dostatek relevantní evidence pro všechny ZP 

(studie fáze III/RCT)

• Po obdržení souhlasu MZ a kompletaci všech dalších náležitostí 
dle §39r odst. 5 a 8 lze realizovat ohlášení na SÚKL
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Jaké odborně-ekonomické podklady je 
třeba připravit? (2)

• V případě volby 100% úhrady pro nekategorizované ZP není 
v ohlášení na SÚKL vyžadován písemný souhlas MZ, ale 
smlouva o sdílení rizik s pojišťovnami

• Její povinnou součástí je analýza dopadu do rozpočtu (BIA),
stanovení „ročního nákladového stropu“ a rozdělení rizik při 
jeho překročení

• Zákonem není stanoven například časový horizont BIA (dopad do 
rozpočtu nemusí být v čase konstantní vzhledem k tržní penetraci)

• Po uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami a 
kompletaci všech dalších náležitostí lze opět realizovat 
ohlášení na SÚKL
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Jaké odborně-ekonomické podklady je tedy 
připravit? (3)

• Ze zákona tedy vyplývá, že:
• v případě 50% úhrady je nutné komunikovat s MZ a SÚKL;

• v případě 100% úhrady s pojišťovnami a SÚKL.

• Otázkou zůstává hodnocení nákladové efektivity u 100% 
hrazených ZP

• To sice zákonem není vyžadováno v rámci žádosti o souhlas MZ, 
ale musí být i tak přiloženo k ohlášení na SÚKL
(jako u všech nekategorizovaných ZP, viz § 39r odst. 8, písmeno f))

• V zákoně není explicitně uvedeno, že by k hodnocení nákladové 
efektivity mělo docházet i ze strany SÚKL

• Znění zákona tedy nepřímo připouští, že nekategorizovaný ZP se 
100% úhradou nemusí být nákladově efektivní
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Příklady analýz CEA a BIA pro ZP

• V roce 2017 mělo úhradu 35 samostatných ZP ze skupiny 
elastoviskózních roztoků (kys. hyaluronová pro i.a. aplikaci)

• Kategorizační strom neobsahuje vhodnou úhradovou skupinu

• Elastoviskózní roztoky → Nekategorizované ZP

• Pro úspěšné přeohlášení nutno vypracovat CEA/BIA
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Příklady analýz CEA a BIA pro ZP (2)

• Oficiální metodika hodnocení neexistuje → přiměřená aplikace 
metodiky SÚKL pro léčiva

• Praktický příklad postupu v analýze nákladové efektivity:
1. Typ analýzy – CUA

2. Volba perspektivy – veřejné zdravotní pojištění

3. Literární rešerše

4. Výběr vhodné studie pro odvození klinické efektivity ZP

5. Výběr komparátoru – placebo

6. Mapping výsledků specifického dotazníku WOMAC na kvalitu života 
(EQ-5D)

7. Kalkulace nákladů na terapii

8. Výpočet ICER a porovnání s hranicí ochoty platit

• ICER = cca 60 000 Kč/QALY

9. Jednocestná analýza senzitivity

→ Předmětný ZP je nákladově efektivní ve všech jeho variantách a 
výsledky jsou robustní
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Příklady analýz CEA a BIA pro ZP (3)

• Praktický příklad postupu v analýze dopadu do rozpočtu:
1. Volba perspektivy – veřejné zdravotní pojištění

2. Odhad počtu prodaných kusů ZP 
• Extrapolace dat o reálných prodejích z minulých let za pomoci regresní 

analýzy

3. Výpočet čistého dopadu do rozpočtu v 5 letech následujících od 
získání (aktualizace) úhrady
• Rok 2020–2024 = čistý dopad 34,7–39,0 milionů Kč ročně
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Co vše je veřejné?

• §15 (13) Ústav
• a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení 

zdravotnického prostředku do úhradové skupiny zdravotnických
prostředků; 

• e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na 
základě předepsání na poukaz a zveřejňuje ho,

• f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky,
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§39t Zveřejňování informací

• (1) Ústav vydává k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet
všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je 
platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na 
elektronické úřední desce. U každého zdravotnického prostředku Ústav uvádí

• a) identifikační údaje ohlašovatele,
• b) identifikační údaje výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od 

ohlašovatele,
• c) číselné označení každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku přidělené 

pro účely tohoto seznamu,
• d) výši úhrady pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku podle odstavce 3,
• e) preskripční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
• f) indikační omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
• g) množstevní nebo frekvenční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
• h) název a číselné označení úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, 

byla-li Ústavem vytvořena,
• i) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území 

České republiky po připočtení obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty,
• j) informaci o tom, že rozhodnutí podle § 39v odst. 3 nebo § 39x odst. 7 pozbylo platnosti, a
• k) další údaje identifikující zdravotnický prostředek a související s úhradou ze zdravotního 

pojištění.
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Seznam cen a úhrad ZP (SCAU ZP)

• Kód ZP

• Název ZP

• Doplněk názvu

• Preskripční omezení

• Typ skupiny ZP

• Výrobce, země výrobce

• Úhrada

• Cena pro konečného 
spotřebitele

• Limit

• Specializace předepisujícího lékaře

• Úhrada v procentech

• Užitná doba

• Skupina postižení (inkontinence)

• Datum změny úhrady

• Kategorie ZP

• (…)
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• Vydávaný SÚKLem



Lhůty pro případné ex offo správní řízení s 
účastníky ohlašovatelem a ZP po ohlášení

• Pro posouzení žádosti o písemný souhlas MZ nebo pro řízení 
o nezařazení do skupiny podle ohlášení zákon přímo
nestanovuje žádné lhůty
• Riziko protahování řízení na půdě MZ/SÚKL?

• Lhůta pro zařazení ZP do úhradové skupiny:
• Pokud je doručeno ohlášení včetně všech náležitostí, je SÚKLem

zveřejněno k 10. dni následujícího měsíce na elektronické úřední 
desce

• Následuje lhůta v délce 45 dnů, ve které má SÚKL možnost zahájit 
řízení, že posuzovaný ZP nenáleží do ohlašované skupiny

• Pokud tak neučiní nebo pokud zahájené řízení o nezařazení ZP podle 
ohlášení zastaví, je ZP zařazen do úhradové skupiny od 1. dne 2. 
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty
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Výsledná úhrada ZP

• ZP se podle § 39t hradí ve výši ohlášené ceny výrobce 
přepočtené podle parametrů v příloze č. 3, k níž se připočítá 
obchodní přirážka podle cenového předpisu a cenového 
rozhodnutí a DPH, nejvýše však ve výši:
• úhradového limit dle přílohy č. 3 + DPH;

• ceny uvedené v dohodě o nejvyšší ceně + DPH;

• přijaté aukční hodnoty z cenové soutěže + DPH. 

• Individuálně zhotovené ZP se neohlašují a hradí se za 
podmínek stanovených v příloze č. 3
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Dohoda a soutěž v § 39u

• V případě záměru zdravotní pojišťovny uzavřít dohodu o 
nejvyšší ceně podle § 39v odst. 3 nebo záměru jedné nebo 
více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % 
pojištěnců požádat o vypsání cenové soutěže podle § 39w 
odst. 1, požádá tato zdravotní pojišťovna nebo zdravotní 
pojišťovny Ústav 
• o vytvoření nebo změnu skupin zaměnitelných prostředků v rámci 

příslušné úhradové skupiny a
• o zařazení nebo změnu zařazení zdravotnických prostředků do 

skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové 
skupiny.

• Účastníky řízení o žádosti jsou všechny zdravotní pojišťovny 
a ohlašovatelé všech zdravotnických prostředků zařazených 
do příslušné úhradové skupiny.
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Počty pojištěnců zdravotních pojišťoven 
2017
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Celkem máme 10,5 mil. pojištěnců; 30% je 3,15 mil. pojištěnců



Harmonogram změn – podle NISZP

• 1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických 
prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických 
prostředků;

• 15. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích 
údajů dodavatelů

• 1. 5. 2019 – spuštění testovací prostředí pro podávání ohlášení;

• 1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených 
zdravotnických prostředků;

• 1. 8. 2019 – vyřazení mrtvých duší (konec úhrady u zdravotnických 
prostředků, které nebyly pře-ohlášeny);

• 1. 10. 2019 – začátek náběhu nových zdravotnických prostředků do 
úhrad;

• 1. 11. 2019 – konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v 
případech excesů při pře-ohlášení;

• 1. 12. 2019 – dosud hrazené (ohlášené) zdravotnické prostředky budou 
překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.
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Komise pro kategorizaci a úhradovou 
regulaci zdravotnických prostředků

• Jmenována ministrem k 1.1.2019

• https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121

• Sekce: NE - Sekce ekonomiky a zdravotního pojištění

• Útvar: CAU - Odbor regulace cen a úhrad

• Předmět činnosti
• a. Monitoruje praktickou aplikaci právní úpravy v oblasti úhradové 

regulace zdravotnických prostředků (ZP), 
• b. projednává všechny návrhy na aktualizaci kategorizačního stromu 

ZP hrazených na poukaz, 
• c. v alespoň jednoletých intervalech připravuje podklady pro 

novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
• d. vypracovává stanoviska k ohlášení nekategorizovaných ZP, kterým 

má být přiznána úhrada jen se souhlasem MZ ČR.
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Komise pro kategorizaci a úhradovou 
regulaci zdravotnických prostředků

• 24 členů 

• V komisi zasedají:
• Předseda
• Tajemník
• Po 2 zástupcích z organizací:

• ČLS JEP

• VZP
• SZP

• Pacientská rada MZ

• SÚKL

• Jeden zástupce za každou z 12 organizací, mezi které patří:
• Odborné společnosti

• Zástupci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
• Pacientské organizace

• Odbory
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Komise pro kategorizaci a úhradovou 
regulaci zdravotnických prostředků

• Seznam jmenovaných členů je k dispozici na Portálu poradních 
orgánů, pracovních skupin a odborných komisí MZČR 
(www.ppo.mzcr.cz) 

• Zasedání komise předseda svolává nejméně 4x ročně

• Doposud proběhlo 5 jednání s cca měsíčním rozestupem
(14.3., 15.4., 27.5., 25.6. a 18.9.)

• Byly projednávány návrhy úprav stávajících úhradových skupin, 
popřípadě návrhy zcela nových, a to v oblastech:
• Brýle a kontaktní čočky
• Antidekubitální podložky
• Invalidní vozíky
• Chodítka
• Elastoviskózní roztoky
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Formuláře k projednání

• Návrh na nekategorizované ZP

• Pro členy Komise - návrh úpravy skupiny ZP

• Návrh nová skupina ZP
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Návrh nová skupina ZP
Návrh zcela nové úhradové skupiny ZP:

Název úhradové skupiny:

Umístění v rámci kategorizačního stromu:

Popis (parametry a vlastnosti daných zdravotnických

prostředků):

Návrh preskripčního omezení:

Návrh indikačního omezení:

Návrh množstevního omezení:

Cena dodavatele bez DPH:

Návrh úhradového limitu (doloženého z vnitřní či vnější cenové

reference, pokud u nás nehrazeno, vychází zdůvodnění z úhrad

v jiných zemích):

Popis dosud využívaných medicínských alternativ pro danou

cílovou skupinu pacientů a indikací:

Cílová skupina (celkový počet pacientů a průměrný roční

přírůstek):
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Přílohy

Příloha č. 1
Prohlášení o shodě - u cizojazyčných s výjimkou angličtiny prostý český překlad 

(mimo individuálních ZP)

Příloha č. 2 Stanovisko dotčených odborných společností (výboru) na hlavičkovém papíře

Příloha č. 3
Doklad o předběžném projednání návrhu se zdravotními pojišťovnami na 

hlavičkovém papíře (např. zápis na hlavičkovém papíře zdravotní pojišťovny)

Příloha č. 4 Stručná analýza dopadu do rozpočtu

Příloha č. 5

Aktuální návod k použití v českém jazyce (tato podmínka nemusí být splněna u 

individuálních ZP a u ZP rizikové třídy I nebo IIa, jestliže výrobce stanovil, že jej pro 

bezpečné používání ZP není třeba)



Diskuse

• Legislativní výhledy v oblasti regulace cen a úhrad 
zdravotnických prostředků

• Vývoj nákladů – trendy a očekávání

• Tvorba sítě a dostupnost pro pacienty

• Hodnocení přínosů a nákladů

• Vstup inovací
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