
Výjimečná úhrada podle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění
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Východiska pro změnu

§ 16 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.:

„Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní
služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových
zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu
pojištěnce.“

2



Východiska pro změnu

▪ § 16 supluje těžkopádný standardní mechanismus úhrad přes SÚKL
(1/3 léčiv hrazených na § 16 neprošla nebo ani nepožádala o
stanovení úhrady na SÚKL)

▪ Proces § 16 je nepředvídatelný, nekonzistentní mezi zdravotními
pojišťovnami, ale také mezi jednotlivými případy téže pojišťovny

▪ Masivní nárůst nákladů a počtu žádostí o úhradu na§ 16

▪ Pomalý vstup inovativních léčiv do systému v.z.p. zejména vlivem
administrativně náročného procesu

▪ Vysoký kumulovaný dopad do rozpočtu v.z.p. a velká nejistota
ohledně reálného dopadu do rozpočtu

▪ Největší meziroční nárůsty úhrad u centrové péče
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Finanční objem 
– celý segment

Prevalence léčených
– celý segment
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Vstup inovací (centrová léčba)



Priority nové legislativy

▪ Cíl:

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

✓zavést efektivní proces rozhodování o žádostech dle§16 (zajistit
konzistentnost, odvolací řízení, procesní práva všech stran)

✓zrychlení vstupu inovací a zvýšení dostupnosti nejmodernější léčby

✓zajistit jejich udržitelné financování

✓zohlednit měkká kritéria a kvalitu života při rozhodování o vstupu
nových léčiv do systému v.z.p. (zejména orphany, moderní terapie…)

✓odbřemenit SÚKL od zbytečných administrativních úkonů

✓zkrátit proces správních řízení
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Vstup inovací (centrová léčba)

Rok

INTEGROVANÝ PREDIKTIVNÍ MODEL
K: konzervativní model

P: progresivní model LP"S" náklady
meziroční 

navýšení nákladů
generifikace a 

„switch“ indikací

K P K P K P

2019 19,43 19,43

2020 3,4 3,4 -3,01 -1,4 19,82 21,43

2021 3,29 3,52 -1,88 -1,62 21,23 23,33

2022 3,66 3,93 -2,76 -2,00 22,13 25,25

2023 4,03 4,34 -3,24 -2,41 22,92 27,18

2024 4,41 4,76 -3,46 -2,84 23,87 29,10

2025 4,78 5,20 -3,67 -3,30 24,98 30,99

2026 5,04 5,50 -3,9 -3,90 26,12 32,59

2027 5,27 5,78 -4,42 -4,52 26,97 33,85

2028 5,47 6,07 -5,34 -5,11 27,10 34,81

2029 5,64 6,54 -6,27 -5,68 26,47 35,67

2030 5,77 6,92 -6,38 -6,10 25,86 36,49

Modelace: ÚZIS; v modelaci nejsou zahrnuty léčivé přípravky pro moderní 
terapie (zejm. genová terapie)



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 pojištěnce
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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)
▪ 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 nový 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)

▪ 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)

▪ zajištění odvolacího řízení a řádné přezkoumatelnosti – budou vytvořeny
revizní komise u každé zdravotní pojišťovny; budou připravovat
rozhodnutí

▪ revizní komise pětičlenné a složené z odborníků většinově mimo
zdravotní pojišťovnu, přičemž alespoň jeden z členů bude jmenován MZ
– sjednocování praxe
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Aktuální témata a 
budoucnost lékové politiky

▪ Dostupnost léčiv

▪ Vytvoření zásob

▪ Regulace trhu s cílem zvýšit dostupnost léčiv pacientům v ČR

13



Děkuji za pozornost
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