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OSNOVA

Prezentace zaměřená na ZP na poukaz

• nový zákon

• role VZP ČR do 31. 12. 2018 

• nová role pro pojišťovny

• úpravy metodik 

• skupiny zaměnitelných ZP

• změna datového rozhraní – zásadní změna pro celý systém vykazování 
péče

• 1. 8. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 12. 2019

• smluvní výdejci

• shrnutí



ZP ZUM A ZP NA POUKAZ

3 způsoby úhrady ZP

POUKAZ ZUM PMAT

Současný/budoucí stav řeší pouze část zdravotnických prostředků – oblast ZUM a POUKAZ 

(zákon)

PMAT zůstává bez nastavených procesů, cen a úhrad



ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY NA POUKAZ

Nový zákon

• Novela č. 282/2018 Sb. zákona č. 48/1997 Sb.

• Nejdůležitější části:

• Obecná část  - odstraněna možnost úhrady ve výší 75% ZP nezařazených do 
přílohy č. 3  

• Příloha č. 3 – obsah:

• Tabulka č. 1 – seznam skupin

• Tabulka č. 2 – zvláštní zkratky

• Tabulka č. 3 – seznam odborností

• ODDÍL B – definice stupňů aktivity

• ODDÍL C – kategorizační strom rozdělen na tabulku 1 (kategorizační strom ZP 
„sériových“), 2 (individuálně zhotovené ZP), 3 (úpravy a opravy ZP)



NOVÁ ÚHRADOVÁ REGULACE ZP NA POUKAZ

VZP ČR do 31. 12. 2018

• správa 75 224 unikátních kódů VZP celkem, z toho celkem v číselníku cca 13 tis.
poukazových ZP

• příprava konsolidovaného seznamu (VZP ČR a SZP ČR) – platnost do 31. 7.
2019

• seznam vznikl na základě spolupráce VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven – nutnost
konsolidovat oba číselníky, ve kterých se nacházely položky totožné, zcela rozdílné i
položky lišící se např. drobným příslušenstvím či cenou a úhradou

• první vydání konsolidovaného seznamu proběhlo k 1. 1. 2019 a to již ze strany SÚKL.
VZP ČR konsolidovaný seznam přebírá a po přičtení položek ZUM vydává.

• vytvoření nových kódů individuálních kódů dle novely zákona (VZP ČR a SZP
ČR)

• agenda smluvních výdejců



POSTUPNÉ ZMĚNY KONSOLIDOVANÉHO SEZNAMU

Počet kódů ZP na poukaz

• 1. 1. 2019 13 408
• Zdůvodnění

• Souhrn kódů SZP a VZP 

• 1. 8. 2019 7 572
• Zdůvodnění

• Radikální úbytek kódů z důvodu nepřeohlášení výrobci a distributory (ukončení výroby, 
dovozu, opomenutí přeohlášení…) nebo z důvodu nehrazení ZP dle nové legislativy

• 1. 10. 2019 8 500
• Zdůvodnění

• První zařazení nových ZP na poukaz – ohlášení těchto nových ZP zahájeno 1. 6. 2019

• 1. 11. 2019 8 697
• Zdůvodnění

• Přírůstek o nově zařazené ZP na poukaz v měsíčním intervalu



ROLE VZP ČR V NOVÉM SYSTÉMU REGISTRACE A ÚHRAD 
ZP

VZP ČR = subjekt, jehož funkcí je mj. účelné vynakládání prostředků
z veřejného zdravotního pojištění

• Požadavek ÚS – nárok pojištěnce na úhradu má být zakotven zákonnou
normou, proto nově rozsah a podmínky úhrady poukazových ZP stanovuje část
sedmá návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. a příloha č. 3

• dodavatel ohlašuje Ústavu zařazení/vyřazení nebo změnu zařazení ZP do
příslušné úhradové skupiny (administrace agendy SÚKL)

• VZP ČR může dávat podnět k zahájení řízení o vyřazení ZP a je účastníkem
tohoto řízení (časová lhůta pro vyjádření se k případnému nesouhlasu v
ohlášení)

• aktivní zapojení zdrav. pojišťoven – systém kontroly správnosti zařazení (mj. i
odborné společnosti a konkurence atd.)



ROLE VZP ČR V NOVÉM SYSTÉMU REGISTRACE A ÚHRAD 
ZP

• přístup pojišťoven k podkladům k ohlášením je zcela zásadní – návrh zákona
zajišťuje transparentnost - všechna ohlášení včetně příloh zveřejňuje SÚKL na
el. úřední desce – znečitelnění?

• VZP ČR může podávat žádosti o vytvoření skupin v zásadě zaměnitelných ZP
• analýza úhradových skupin pro podání žádosti o vytvoření skupin v zásadě

zaměnitelných prostředků
• výběr konkrétních skupin prostředků

• příprava podání podnětu

• VZP ČR může uzavírat dohody o nejvyšších cenách a smlouvu o sdílení rizik
pro skupinu „Nekategorizovaných ZP“ (100 % úhrada)

• Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP na poukaz (statut od 1. 1.
2019)

• elastoviskózní roztoky (50 % úhrada), rozprašovače na mukositidu (50 % úhrada),
binaurální korekce, řečové procesory a další…



ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY NA POUKAZ

Úprava metodik

• K 1. 1. 2019 byla podrobně doplněna stávající Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP
(Konsolidovanému seznamu) a to ke skupinám, které obsahují individuálně zhotovené ZP:

✓ - 08 – příslušenství ke sluchadlům

✓ - 09 – ZP pro korekci zraku a ZP kompenzační pro zrakově postižené

✓ - 24 – ZP ortopedicko protetické

✓ - 26 – ZP pro kompresní terapii

• K 1. 1. 2019 byla zároveň na webu VZP ČR zveřejněna doplňující Metodika schvalování,
výdeje, úhrad, oprava a úprava individuálně vyrobených ZP.

• K 1. 8. 2019 byla vydána Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady sériových ZP k
Metodice číselníku.

➢ ... nyní nás čeká Metodika k 1. 12. 2019 …

• K 1. 8. 2019 proběhla úprava k již nehrazeným ZP

➢ ... nyní nás čeká úprava Metodika k číselku od 1. 12. 2019 (společně se SZP ČR)



VYTVOŘENÍ SKUPIN ZAMĚNITELNÝCH PROSTŘEDKŮ

V případě záměru uzavření dohody o nejvyšší ceně nebo žádosti o 
vypsání cenové soutěže

Podání žádosti na Ústav:

• vytvoření/změna skupiny zaměnitelných ZP v rámci úhrad. skupiny

• zařazení/změna zařazení ZP do skupin zaměnitelných ZP

Zdravotní pojišťovny musí v rámci žádosti mj. doložit:

• návrh členění úhradové skupiny na skupiny zaměnitelných

• technické parametry jednotlivých skupin

• návrh na zařazení ZP do skupin zaměnitelných ZP

Řízení s velkým počtem účastníků – pravděpodobně komplikovaný/časově náročný
proces.

DNC obsahující závazek dodávky – závazek ohlašovatele dodávat ZP v rozsahu
minimálně poloviny spotřeby v zásadě zaměnitelných ZP zařazených v dané
skupině distribuovaných na trh v ČR a uhrazených z v.z.p. za 1 kalendářní rok ->
dočasné snížení úhrad pro skupinu zaměnitelných



DATOVÉ ROZHRANÍ

Změny od 1. 10. 2019

• změna datového rozhraní číselníku PZT

• dopad zejména na zdravotní pojišťovny, poskytovatele zdravotní péče a
výdejny/výdejce/lékárny (SW dodavatelé)

• změna frekvence vydávání číselníku ZP

• technické řešení problematiky dosud jednotného číselníku ZUM a poukazových
ZP a pomocných číselníků

• implementace změn do interních systémů

• změna datového rozhraní číselníku ZP na poukaz přinesla mimo jiné i vysoké
finanční náklady na provedení technických změn

• přečíslování všech kódů ZP na poukaz a změna názvů skupin od 1. 12. 2019



1. 10. 2019 – ZMĚNA DATOVÉHO ROZHRANÍ

Datové rozhraní SÚKL

• Nové položky

PKOD – původní kód ZP, MJ – měrná jednotka, TBAL – typ balení,
OHL – ohlašovatel, DNC – dohodnutá nejvyšší cena, ÚHS –
úhradová skupina, UDOKS – počet kusů za užitnou dobu

• Změněné položky

MJD - počet měrných jednotek v balení (původně označení měrné
jednotky)

MAX – úhrada – položka přejmenována na UHR (sjednoceno s DR
léčivých přípravků)

• Zrušené položky

ZAR – záruční doba vyjádřená v měsících, EPZT – import do EPZT,
REU –výše úhrady repase



ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO ROZHRANÍ OHLAŠOVACÍHO 
FORMULÁŘE A SEZNAMU ZP

Rozšíření datového rozhraní o 2 sady úhrad
(UHR2, LIM2, OME2, UHR3, LIM3, OME3)

• Pro potřeby rozdílných úhrad a/nebo podmínek úhrady

• Podle stupně inkontinence

• Podle věku

• V čase – jiná úhrada v prvním roce a dalších letech

• Pro potřeby klasifikace dg. proužků pro stanovení glukózy

• Název v ohlašovacím formuláři a datovém rozhraní

• Předpokládaná úhrada 1 – UHR1

• Předpokládaná úhrada 2 – UHR2

• Předpokládaná úhrada 3 – UHR3



IDENTIFIKOVANÉ ÚHRADOVÉ SKUPINY

02.01.01.01 – vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, 
plenkové kalhotky

• UHR1 – inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml včetně
v průběhu 24 hodin)

• UHR2 - inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml
včetně v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence

• UHR3 - inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24
hodin) + smíšená inkontinence

• Podmínky úhrady (LIM1, OME1, LIM2, OME2, LIM3, OME 3) jsou shodné pro
všechny stupně

• OME: GER, GYN, CHI, NEF, NEU, PED, PRL, URN



IDENTIFIKOVANÉ ÚHRADOVÉ SKUPINY

05.03.03.04 – náplasťové inzulínové pumpy

• UHR1 – 1. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu)

• UHR2 – 2. – 4. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií) 

• Podmínky úhrady (LIM1, OME1, LIM2, OME2, LIM3, OME3) jsou shodné

• OME: DIA

• LIM: Z (po schválení revizním lékařem) 



IDENTIFIKOVANÉ ÚHRADOVÉ SKUPINY

05.02.02.01 –diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve

• UHR1 

• diabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky 100 ks/1 rok

• UHR2 

• Diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulinovými antidiabetiky, inzulínem (do 2 dávek 
denně), nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie) –
400ks/1rok

• Diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulinovou terapií (léčba inzulínovými pery nebo 
pumpou  - 1 500ks/1 rok

• Diabetes mellitus do 18cti let včetně, diabetes mellitus v těhotenství–2500ks/1rok 

• OME1: DIA, PRL 

• OME2: DIA 



IDENTIFIKOVANÉ ÚHRADOVÉ SKUPINY

08.01.02.01 sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu 
živostnosti sluchadla

• UHR1 – do 18 let

• UHR2 – od 19 let

• OME1 – FON

• OME2 – FON, ORL



IDENTIFIKOVANÉ ÚHRADOVÉ SKUPINY

08.01.02.02 –brýlové sluchadlo na kostní vedení jedno nebo oboustranné

• UHR1 – do 18 let

• UHR2 – od 19 let

• OME1 – FON

• OME2 – FON, ORL



ZMĚNA V POUKAZU A VYKAZOVÁNÍ DÁVEK
- zásadní změny pro lékaře a subjektů, kteří účtují pojišťovnám

Úprava formuláře pro vyznačení

• Stupně inkontinence (indikující lékař)

• Vlastnictví cirkulovatelného ZP (výdejce)

Dávky

Pro vykazování dávek na zdravotní pojišťovnu byla schválena metodika

• Uvádí atributy RZPU1 
• „Z“  pro UHR2

• „T“  pro UHR3

• v ostatních případech se neuvádí

• Změna vlastnictví u cirkulace - uvádí atributy OHRA – vlastnictví 
pojišťovny, nabývá hodnot: 

• „A“ = ano 

• „N“ = ne



PROBLÉMY S PŘECHODEM NA NOVÉ ROZHRANÍ

• zmatek u předepisujících lékařů (změny v tiskopisech, nároky
pojištěnců..)

• následné nastavení číselníku od SÚKL – bez následných úprav nemožné
použití k systému účtování

• převod evidence cirkulovaných ZP do interních databází

• rozšíření pro číselník ZUM, navýšení administrace

• kontroly úhrad – nepřekročení maximálních úhrad ke konečným cenám
ZP, kontroly stanovených doplatků pro pacienty

• informace o změnách „nedoputovaly“ ke všem … konzultace

• několikrát pozastavené dávky kvůli opravám v číselnících



JAKÉ JSOU ZKUŠENOSTI S NOVÝM SYSTÉMEM ÚHRAD ZP
NA POUKAZ?

VZP ČR od 1. 8. 2019 čelí velkému nátlaku ze strany poskytovatelů
zdravotní péče a výdejen/výdejců ZP.

Zásadní změny byly provázeny následujícími termíny:

• individuální ZP od 1. 1. 2019

• 1. 8. 2019 – odstranění ZP nehrazených nebo nepřeohlášených

• 1. 10. 2019 – změna datového rozhraní

• 1. 12. 2019 – změna výše úhrad a podmínek u sériových ZP

• nová legislativa – příprava v rámci Komise na MZ ČR, cenový předpis,
zákon o ZP



1. 8. 2019

Zásadní změny a nutné úpravy

• oslovení všech dodavatelů k upozornění na přeohlášení

• SÚKL – vydán Seznam hrazených ZP na poukaz – Seznam již neobsahoval
nehrazené a nepřeohlášené ZP dle novely zákona

• spolupráce zdrav. poj. a SÚKL – u optických ZP „náprava“ legislativního stavu a
nepřeohlášení - vytvořením kódů individuálních ZP

• v návaznosti na akutní stav optických ZP nutný návrh řešení
• paralelní jednání se zástupci optiků a odborné společnosti k nápravě zákona o v.z.p. a 

předložení závěrů Komisi při MZ ČR

• optické ZP – nutnost aplikovat staré kódy do systému vzhledem k validačním
kontrolám

• nedostatečná informovanost optik – VZP ČR poskytovala telefonicky, e-maily a
dopisy konzultace a vysvětlování nového zákona

• vydána Metodika pro účtování optických ZP

• řešení cirkulovaných ZP, které jsou na skladech a které nebyly přeohlášeny nebo
ZP, které se hradí úhradou/den

• řešení nehrazených ZP – Komise při MZ ČR, fond prevence (paruky)



1. 10. 2019

• od června 2019 zrychlené řešení změny datového rozhraní – zdravotní
pojišťovny, poskytovatelé, výdejci/výdejny/lékárny, SW dodavatelé

• návaznost na nutné upravení tiskopisů, metodik, validačních kontrol, vstupních
systémů dávek pro pojišťovny

• nové ZP do úhrad – dotazy z terénu na nové názvosloví ZP - nepřehlednost

• ohlašování nových ZP
• pojišťovny vnímají nemožnost dostatečné kontroly ohlašování na úřední desce SÚKL –

nezveřejněné ceníky, začerněná klinická hodnocení, nedoložené dokumenty

• změny podmínek pro cirkulace – limit 2 000 Kč



1. 12. 2019

Není přechodné období!

• staré kódy budou přečíslovány k 1. 12. 2019 a nebude uplatněno žádné
přechodné období

• pro vykazování je rozhodující datum uplatnění poukazu

• v případě uplatnění poukazu po 1. 12. 2019, ale předepsaného do 30. 11.
2019 je nutné na poukaze přepsat starý kód na nový a ten vykázat
pojišťovně

• v případě schválení RL do 30. 11. 2019 a uplatnění poukazu po 1. 12.
2019 je nutné následné ruční zpracování

• Přepis kódů by měl být konzultován se zdravotní pojišťovnou



SMLUVNÍ VÝDEJCI

Vymezení sortimentu a zveřejňování smluv

➢ doposud byly smlouvy zveřejňované v Registru smluv

➢ nyní bude zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup (na 
webu VZP ČR)

➢ úprava vnitřních předpisů

➢ úprava procesu zveřejňování

➢ změna vzorů smluv a smluvních dodatků

➢ nejpozději do 30. 6. 2019 musely být uveřejněny smlouvy o výdeji 
ZP, které doposud nebyly uveřejněny (přechodné ustanovení Čl. II odst. 
7)

Zákon stanovuje sortiment, který je možné nasmlouvat smluvnímu výdejci.

Dále DUPV



SHRNUTÍ

Aktivní role zdravotní pojišťovny

• aktivní systém kontroly zařazení do úhradových skupin (společně s OS, 
konkurencí, pacientskými organizacemi aj.)

• pojišťovna účastníkem v řízení (zařazení v úhr. skupině)

• podání žádosti na vytvoření v zásadě zaměnitelných skupin

• nekategorizované ZP – možnost 100 % úhrady

• udržitelnost systému – reakce na vývoj trhu a postupné snižování cen 
(DNC, cenové soutěže)



DĚKUJI ZA POZORNOST!

olzp@vzp.cz


