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Přehled zahájených řízení o MC/VaPÚ v roce 2020

K 8. 9. 2020 zahájeno již 980 správních řízení

Z toho 368 řízení (tj. 38 %) je řízení revizních 
(revize MC, zkrácené/hloubkové úhrad)
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Délka „vytipovaných“ správních řízení – doba do vydání 1. HZ

Zahrnutá řízení = stanovení úhrady pro nový léčivý přípravek, novou 
indikaci nebo velké změny indikačního omezení; stav k 8. 9. 2020
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Legenda:
Podíl SŘ s vydanou 1. HZ
Průměrná doba (dny)

Počet zahájených SŘ

Počet 
zahájených SŘ

24 42 41 41 55 64 41
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Délka „vytipovaných“ správních řízení – doba do vydání ROZ

Zahrnutá řízení = stanovení úhrady pro nový léčivý přípravek, novou 
indikaci nebo velké změny indikačního omezení; stav k 8. 9. 2020
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Legenda:
Podíl SŘ s vydaným ROZ
Průměrná doba (dny)

Počet zahájených SŘ

Počet 
zahájených SŘ

24 42 41 41 55 64 41
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Významné vstupy nových molekul do úhrad
a rozšíření podmínek úhrady
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Vstupy nových molekul nebo významné rozšíření úhrad

Onkologie
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Název přípravku Indikace Vykonatelnost 

úhrady od

Komentář

OPDIVO

(nivolumab)

První linie léčby renálního karcinomu se 

střední/špatnou prognózou (kombinace 

s ipilimumabem) a dále léčba pokročilého 

karcinomu hlavy a krku v monoterapii

od března 2020

Nový standard kombinační léčby pro první linii renálního 

karcinomu, významný přinos pro celkové přežití.

Rovněž významný přínos pro celkové přežití u pacientů se 

skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku.

OPDIVO + YERVOY 

(nivolumab + ipilimumab)

První linie léčby lokálně pokročilého nebo 

metastatického melanomu, kombinace dvou 

přípravků imunoterapie

od března 2020
Nová možnost léčby vysoce závažného onemocnění (maligní 

melanom).

OPDIVO 

(nivolumab)

TECENTRIQ 

(atezolizumab)

Druhá linie léčby (po selhání chemoterapie) 

lokálně pokročilého nebo metastatického 

nemalobuněčného karcinomu plic 

v monoterapii

od srpna 2020 

(OPDIVO), 

od března 2020 

(TECENTRIQ)

Rozšíření léčebných možností druhé linie léčby lokálně 

pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu 

plic v trvalé úhradě. Léčivý přípravek OPDIVO byl předtím 

hrazený v této indikaci v dočasné úhradě.

OPDIVO 

(nivolumab)

Druhá linie léčby lokálně pokročilého nebo  

metastatického melanomu v monoterapii
od května 2020

Stanovení dočasné úhrady ve druhé linii léčby lokálně 

pokročilého nebo  metastatického melanomu.

KEYTRUDA

(pembrolizumab)

První linie léčby lokálně pokročilého nebo 

metastatického nemalobuněčného 

karcinomu plic, kombinace s chemoterapií (s 

expresí PD-L1 do 50%)

od srpna 2020
Stanovení dočasné úhrady v léčbě nemalobuněčného 

karcinomu plic, pro skvamózní i neskvamózní karcinom.

OPDIVO

(nivolumab)

Adjuvantní léčba maligního melanomu v 

monoterapii
od října 2020

První biologická léčba u pokročilého maligního melanomu, 

v adjuvantním podání po operaci.



Vstupy nových molekul nebo významné rozšíření úhrad

Hematoonkologie
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Název přípravku Indikace Vykonatelnost 

úhrady od

Komentář

DARZALEX 

(daratumumab)

Druhá a další linie léčby 

mnohočetného myelomu, v kombinaci 

s lenalidomidem a dexamethasonem

od srpna 2019

Stanovení dočasné úhrady kombinace 

daratumumab+lenalidomid+dexamethason s významným 

vlivem ne kvalitu života i celkové přežití pacientů. Léčivý 

přípravek DARZALEX je dále hrazen (a to v trvalé úhradě) 

v monoterapii a v kombinaci s bortezomibem a 

dexamethasnonem.

ADCETRIS

(brentuximab vedotin)

CD30+ refrakterní nebo relabující

Hodgkinův lymfom

po nejméně dvou předchozích 

terapiích v případech, kdy autologní 

transpl. kmen. buněk

nebo kombinovaná CHT nepředstavují 

léčebnou možnost.

Od ledna 2020 1. Dočasná úhrada VILP

BESPONSA

(inotuzmab ozogamicin)

BLINCYTO

(blinatumomab)

Monoterapie relabující či refrakterní 

akutní lymfoblastické leukémie

od února 2020 

(BESPONSA i 

BLINCYTO)

Nové možnosti léčby relabující či refrakterní akutní 

lymfoblastické leukémie, léčivý přípravek BESPONSA je v této 

indikaci hrazen v trvalé úhradě, léčivý přípravek BLINCYTO ve 

druhé dočasné úhradě. 

VENCLYXTO

(venetoklax)

Chronická lymfatická leukémie (v 

kombinaci s rituximabem) po selhání 

ibrutinibu nebo idelalisibu

od dubna 2020

Jediná účinná terapie pacientů v pokročilých stádiích 

chronické lymfatické leukémie (po selhání ibrutinibu nebo 

idelalisibu).



Vstupy nových molekul nebo významné rozšíření úhrad

Hematoonkologie
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Název přípravku Indikace Vykonatelnost 

úhrady od

Komentář

MYLOTARG

(gemtuzumab ozogamicin)

dříve neléčená de novo CD33-pozitivní 

primární akutní myeloidní leukémie
Od června 2020 Trvalá úhrada v kombinaci s cytarabinem a daunorubicinem

ADCETRIS 

(brentuximab vedotin)

CD30+ Hodgkinův lymfom (HL) při 

zvýšeném riziku relapsu nebo progrese 

po autologní transplantaci kmenových 

buněk (ASCT).

Od července 2020 1. dočasná úhrada VILP

ADCETRIS 

(brentuximab vedotin)

Off-label indikace 1. linie léčby dosud 

neléčených pacientů s CD30+ 

periferním T lymfomem 

Od července 2020
Trvalá úhrada v kombinaci s chemoterapií (cyklofosfamide, 

doxorubicinem a prednisonem)



Vstupy nových molekul nebo významné rozšíření úhrad

Léčba bolesti, roztroušená skleróza, revmatologie/dermatologie
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Název přípravku Indikace Vykonatelnost 

úhrady od

Komentář

AIMOVIG

(erenumab)

AJOVY

(fremanezumab)

EMGALITY

(galkanezumab)

Prevence migrény u pacientů, kteří 

mají minimálně 4 migrenózní dny 

v měsíci po selhání předchozí léčby

Od února 2020 

(AIMOVIG),

Od května 2020 

(AJOVY), 

od října 2020 

(EMGALITY)

Vstup monoklonálních protilátek pro léčbu migrény do 

systému úhrad zajistí naplnění vysoké medicínské potřeby 

pro uvedenou skupinu pacientů, u které stávající možnosti 

léčby selhaly.

SKYRIZI

(risankizumab)
Středně těžká až těžká psoriáza Od června 2020

Rozšíření léčebných možností středně těžké až těžké 

psoriázy.

ENBREL, ERELZI

(etanercept)

HUMIRA, HYRIMOZ, 

AMGEVITA, IDACIO 

(adalimumab)

CIMZIA (certolizumab)

SIMPONI (golimumab)

Revmatoidní artritida se střední 

aktivitou choroby, u pacientů, kteří 

již byli léčeni konvenční léčbou

Od února 2019 

(ENBREL, první LP 

s rozšířenou 

úhradou v této 

indikaci) až do 

současnosti 

(2020)

Rozšíření úhrady  některých léčivých přípravků ze skupiny 

anti-TNF léčby pro pacienty s revmatoidní artritidou se 

střední aktivitou choroby.

V minulosti byla anti-TNF léčba hrazena výhradně pro 

pacienty s vysokou aktivitou choroby.

OCREVUS

(ocrelizumab)

Časná primárně progresivní 

roztroušená skleróza
Od října 2019

Zajištění první hrazené terapie pro časnou primárně 

progresivní roztroušenou sklerózu.



Vstupy prvních podobných přípravků
(první generika a biosimilární přípravky)
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Vstupy prvních generických a biosimilárních přípravků

Přehled vstupu prvních podobných přípravků 2. pol. 2019 až 2020

Úsporové (§ 39p odst. 1 ZoVZP) zkrácené revize s biologickými přípravky 
(vykonatelnost 2019 – 2020)
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Název přípravku Indikace Vykonatelnost úhrady od

INHIXA (enoxaparin)

RS 12/1 (nižší síly) a 12/2 (vyšší síly)
Profylaxe tromboembolických onemocnění

říjen 2019

březen 2020

březen 2020

TERROSA (teriparatid)

RS 74/4
Terapie a profylaxe osteoporózy

září 2019

listopad 2019

ZIRABEV (bevacizumab)
Léčba metastatického karcinomu tlustého střeva a rekta, 

karcinomu prsu v kombinaci s paklitaxelem, karcinomu plic, 

karcinom ledvin

srpen 2020

Skupina Vykonatelnost úhrady (měsíc/rok) Odhadovaná úspora (rok)

RS 70/2 červenec 2019 1,36 mld. Kč

pegfilgrastim a lipegfilgrastim leden 2020 66,4 mil. Kč

trastuzumab leden 2020 271,8 mil. Kč

RS 70/3 září 2020 69,6 mil. Kč



Hloubková revize systému maximálních cen

Hloubková revize zahájena v únoru 2020

Ve SCAU je přibližně 5 tisíc kódů LP/PZLÚ regulovaných MC

V prvním čtvrtletí roku 2020 zahájeny revize MC PZLÚ

Od druhého čtvrtletí roku 2020 pokračování revize s LP

Plán je průběžně zveřejňován vždy na následující kvartál 
na webových stránkách SÚKL (aktuálně zveřejněn plán na 4. čtvrtletí):

http://www.sukl.cz/leciva/informace-o-zahajeni-hloubkove-revize-
systemu-maximalnich-1

V tomto typu SŘ dochází k zachování nebo snížení MC; navýšení je 
možné pouze při souhlasu zdravotních pojišťoven
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Aktuální stav revizí systému maximálních cen
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Prozatím oznámeno zahájení revize u 2732 SÚKL kódů (336 SŘ) 
z cca 5 tisíc kódů regulovaných maximální cenou

Rozhodnutí vydáno zatím u 37 % kódů (40 %)

Počet kódů se snížením MC z rozhodnutých revizí zatím 421 (41 %)

Průměrné snížení činí 18 % původní MC (vše ve stavu k září 2020)

1. čtvrtletí 2020

Zahájeno:

• 66 SŘ / 826 kódů

Vydána 1. HZ:

• 100 % / 100 %

Rozhodnuto:

• 95 % / 66 %

2. čtvrtletí 2020

Zahájeno:

• 84 SŘ / 897 kódů

Vydána 1. HZ:

• 98 % / 79 %

Rozhodnuto:

• 83 % / 54 %

3. čtvrtletí 2020

Zahájeno:

• 186 SŘ / 1009 kódů

Vydána 1. HZ:

• 34 % / 31 %

Rozhodnuto:

• 0 % / 0 %

4. čtvrtletí 2020

Plán zveřejněný, 
začíná 
zahajování
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Použití dat z klinické praxe (real world evidence)

SÚKL přijímá a posuzuje v řízeních o stanovení nebo změně úhrady 
veškerou relevantní evidenci, včetně údajů z klinické praxe, např.:

– data z observačních studií

– data z registrů českých i mezinárodních

– data z registrů VILP

Ve formuláři jednotného Strukturovaného podání: Část E
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Použití dat z klinické praxe (real world evidence)

Limitací registrů (nejen VILP) bývá absence kontrolního ramene 
pro validní komparativní analýzu o přínosu daného LP
Určitou limitací může být odlišnost populace v registru od populace 
zkoumané v registračních studiích hodnocených při žádosti 
o dočasnou úhradu, rozdíly v klinické praxi v ČR a zahraničí apod.
Při odlišnosti ve významných charakteristikách pacientů nelze 
provést prosté srovnání registru a kontrolního ramena ze studie
– např. věk, předléčenost, stádium onemocnění, výkonnostní stav, 

konkommitantní terapie atd.

Pokud žadatel použije data z registru pro jedno rameno, je třeba 
využít pokročilejších statistických metod pro „očištění“ vlivu rozdílu 
mezi populacemi
Nejčastěji se používají:
– propensity-score, matching-adjusted, indirect comparison, simulated treatment

comparison

– scénář s použitím přímé evidence ze studie fáze III nebo meta-analýzy 
je však vyžadován, pokud je tato evidence k dispozici
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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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