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Kategorie léčivých přípravků pro moderní terapii 
(LPMT)

LPTM je jasně definovaná skupina, výčet uveden 
v čl. 2, odst. 1, písm. a) nařízení o LPMT:

• léčivý přípravek pro genovou terapii (GT)                                      
(§ 2, odst. 2, písm. p) ZoL)

• léčivý přípravek pro somatobuněčnou terapii (SCT)                
(§ 2, odst. 2, písm. q) ZoL), dále jen „SCT“

• přípravek tkáňového inženýrství (TI)                                          
(čl. 2, odst. 1, písm. b) nařízení o LPMT)

• kombinovaný LPMT (čl. 2, odst. 1, písm. d) nařízení o LPMT)
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Přípravky pro genovou terapii (GT)

biologické léčivé přípravky s léčivou látkou, jež obsahuje 
rekombinantní nukleovou kyselinu, nebo je touto 
kyselinou tvořena, používanou nebo podávanou lidem           
k regulaci, opravě, výměně, doplnění nebo odstranění 
genetické sekvence, přičemž léčebný, preventivní nebo 
diagnostický účinek těchto léčivých přípravků se vztahuje 
přímo na sekvenci rekombinantní nukleové kyseliny     
nebo na produkt genetické exprese této sekvence

léčivé přípravky pro genovou terapii nezahrnují vakcíny 
proti infekčním onemocněním
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Geneticky modifikované organismy (GMO)

Nakládání s GMO povoluje Ministerstvo životního 
prostředí – vyjadřuje se k registraci

Legislativa GMO se již ale nevztahuje na registrované 
LPMT

GMO a GT nejsou synonyma
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https://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy
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Léčivé přípravky pro somatobuněčnou terapii (SCT) 

biologické léčivé přípravky určené na základě 
farmakologického, imunologického nebo metabolického 
působení svých buněk nebo tkání pro léčbu, prevenci 
nebo diagnostiku onemocnění u lidí a které obsahují 
takové buňky nebo tkáně, nebo jsou jimi tvořeny

u buněk nebo tkání došlo k zásadní manipulaci 
(manipulace, které nejsou zásadní jsou uvedeny v příloze 
č. 1 Nařízení o LPMT) nebo nejsou určeny k použití 
u příjemce ve stejné základní funkci nebo stejných 
funkcích jako u dárce

03.03.2020© 2020  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Léčivý přípravek pro somatobuněčnou terapii (SCT) 7



Přípravky tkáňového inženýrství (TI)

obsahuje upravené buňky nebo tkáně nebo se z nich 
skládá a je prezentován jako přípravek, mající vlastností 
jež slouží k obnově, opravě nebo nahrazení lidských tkání 
nebo je za tímto účelem u lidí používán nebo je jim 
podáván
pozn. musí obsahovat nějaké životaschopné buňky nebo 
tkáně (lidského nebo zvířecího původu)
u buněk nebo tkání došlo k zásadní manipulaci 
(manipulace, které nejsou zásadní, jsou uvedeny v příloze 
č. 1 Nařízení o LPMT nebo nejsou určeny k použití 
u příjemce ve stejné základní funkci nebo stejných 
funkcích jako u dárce)

03.03.2020© 2020  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Přípravky tkáňového inženýrství (TI) 8



Nadřazenost při klasifikaci LPMT

GT > TI > SCT

• LPMT, který může spadat pod definici GT a TI nebo GT 
a SCT, se považuje za GT

• LPMT, který může spadat pod definici TI i pod definici SCT, 
se považuje za TI
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Použití LPMT v České republice

Použití nikde neregistrovaného LPMT (pro výrobce LPMT v ČR) 
dle §8 odst. 3, písm. b), bod 2 ZoL

Specifický léčebný program
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Použití na základě Počet přípravků

registrace (povinná centralizovaná registrace; stanovisko CAT
(Výbor pro moderní terapie) a CHMP (Výbor pro humánní 
léčivé přípravky) EMA; rozhodnutí Evropské komise

0 (žádný z LPMT 
uvedených v této 

prezentaci není v ČR 
obchodován)

klinické hodnocení (počet schválených) od r. 2005 62

nemocniční výjimka (§49a a §49b ZoL) 0
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LPMT

obor indikace počet

onkologie ca prostaty 8

ca ovaria 4

ca ledviny 3

maligní melanom 2

gliom, glioblastom 2

leukémie 5

nemalobuněčný ca plic 1

kožní 1

ortopedie 12

Kardiovaskulární systém Kritická končetinová ischemie (CLI) 11

Infarkt myokardu 2

neurologie ALS; RS 2

urologie inkontinence moči 3

Jiné (fekální inkontinence, Crohnova choroba, bakt. pneumonie, NASH, CIN) 6
Ca – karcinom, ALS – amyotrofická laterální skleróza, RS – roztroušená skleróza, NASH – nealkoholická steatohepatitida, CIN – cervikální in situ
neoplazie
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Specifika moderních terapií

rychlý vývoj poznatků z výzkumu do praxe, na něž 
legislativa a guidelines nejsou schopny reagovat

vývoj a výroba především na akademické půdě,          
v nemocnicích a v malých podnicích

specifické problémy v oblasti SVP, pre-klinického           
i klinického vývoje

finanční náročnost výroby a následně i léčby
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Úhradová regulace

Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně 
hradí léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně 
a buňky v provedení nejméně ekonomicky náročném, 
v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, 
a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.

Ze zdravotního pojištění se (v ambulantní péči) hradí léčivé 
přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky 
ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy (OOP).

Stanovení OOP představuje legislativní proces, nikoliv 
metodiku HTA pro stanovení výše a podmínek úhrady.

V současné době běží 2 procesy OOP pro 2 LPMT, oba ve fázi 
jednání mezi zdravotními pojišťovnami a držiteli rozhodnutí 
o registraci
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Proces stanovení úhrady OOP pro LPMT
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Pracovní skupina 
(SÚKL, plátci, 

držitelé)
Návrh OOP

OOP

Konsenzus

15 dnů 
připomínky

15 dnů 
doručení

Min. 30 dní

Podnět
Sdělení se závěry 

Ústavu 

Shromažďování podkladů, 
vč. posouzení a dožádání si 

dalších podkladů
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Orphany v roce 2019: přiznání/rozšíření úhrady
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Název léčivé látky Onemocnění

brentuximab vedotin Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinský lymfom (anaplastický velkobuněčný lymfom)

blinatumomab relabovaná/refrakterní B-prekurzorová akutní lymfoblastická leukemie

isavukonazol invazivní aspergilóza, mukormykóza

daratumumab mnohočetný myelom 

pirfenidon idiopatická plicní fibróza

ibrutinib non-Hodgkinský lymfom (lymfom z plášťových buněk)

karfilzomib mnohočetný myelom

ixazomib mnohočetný myelom

kyselina obeticholová primární biliární cholangitida

letermovir profylaxe onemocnění způsobeného cytomegalovirem u příjemců podstupujících 
alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

idebenon Leberova hereditární optická neuropatie

inotuzumab
ozogamicin

relabovaná/refrakterní B-prekurzorová akutní lymfoblastická leukemie



Hodnotící zpráva a souhrn – od 1. 1. 2020
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Děkuji za pozornost

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111

fax: +420 271 732 377

e-mail: posta@sukl.cz
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