
Novela zákona č. 48/1997 Sb.

(sn. t. 992) 

Budoucnost § 16 a modelu vstupu a hrazení 

inovativních biologických léků a biosimilars
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Vstup léčiv na trh a do systému

Generika / biosimilars

Me-too drugs / value
added medicines

Nové molekuly
s obdobnou účinností
a bezpečností

2

Zařazení do refe-
renční / pseudo-
referenční skupiny

Stejná úhrada za
denní dávku

za stejný efekt,
stejná úhrada



Vstup léčiv na trh a do systému

Rozšíření podmínek
úhrady zavedených
léčiv

Nový lék s vyšší
účinností nebo
bezpečností / value
added medicines

3

Zařazení do RS /
pseudoRS

Zvýšení úhrady
(druhá úhrada pro
vymezené indikace
nebo bonifikace
úhrady)

Musí být splněna
náklad. efektivita



Vstup léčiv na trh a do systému

Nový inovativní lék
se signifikantně
vyšší účinností
nebo bezpečností

4

Nezařazení do
žádné RS

Stanovení úhrady
na základě vlastní
cenové reference

Musí být splněna
náklad. efektivita



Vstup léčiv na trh a do systému

Nový inovativní lék
se signifikantně
vyšší účinností
nebo bezpečností,
bez průkazu náklad.
efektivity, ale pro
vysoce závažné
onemocnění

5

Možnost stanovení
dočasné úhrady

(nezařazení do
žádné ref. skupiny,
stanovení úhrady
na základě vlastní
cenové reference)

§ 16



Vstup léčiv na trh a do systému

Nový inovativní lék
se signifikantně
vyšší účinností
nebo bezpečností,
avšak nákladově
neefektivní
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§ 16



Vstup léčiv na trh a do systému

Nový inovativní lék
se signifikantně
vyšší účinností
nebo bezpečností,
avšak nákladově
neefektivní
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Léky pro vzácná
onemocnění + léky
pro moderní
terapie: Nový typ
správního řízení

§ 16

Novela zákona – sn.t. 992



Novela zákona 48/1997 – sn.t. 992

Dočasná úhrada pro vysoce inovativní léky
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Nyní:

2 + 1 rok

Lék musí být již na trhu
ve 2 zemích RK

Vyžadují se dvoustranné
závazky (doléčení pac. +
limitace dopadu do
rozpočtu + sběr dat)

Komplikované a dlouhé
správní řízení

Novela zákona:

3 + 2 roky

Lze jít na CZ trh ihned po
registraci

Závazky jsou ze zákona,
proces se nezdržuje
uzavíráním smluv, sběr dat
definuje SÚKL

Zrychlení správního řízení,
jistota pro pacienta i ZP
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Zvláštní režim pro léky na vzácná onemocnění
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Nyní:

LP prokáže náklad.
efektivitu → postupuje
se standardním řízením

LP nákladově efektivní
zatím není (chybí důkazy
nebo lze očekávat
splnění hranice do 3 let)
→ dočasná úhrada VILP

LP nebude nákladově
efektivní nikdy→§ 16

Novela zákona:

Současné cesty získání
úhrady zůstávají v platnosti
+ přibyde nová cesta:

Dvoufázové správní řízení,
kde nákladová efektivita
není rozhodující. Proces se
zaměřuje na měkká
kritéria. Rozhoduje
kolektivní orgán.
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10 kritérií hodnocení léčiv na vzácná onemocnění

a) terapeutická účinnost a bezpečnost, 

b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen, 

c) nahraditelnost jinými léčebnými postupy,

d) celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění 
onemocnění, a dopady na systém zdravotní i sociální,

e) prokazatelný přínos na zlepšení kvality života pacienta, 

f) reálné možnosti pro zajištění poskytování úspěšné a efektivní léčby,

g) doporučené postupy odborných institucí a odborných společností,

h) podmínky úhrady, včetně smluv se zdravotními pojišťovnami,

i) analýza nákladové efektivity, avšak bez zohlednění jejího výsledku, a

j) předpokládaný dopad do rozpočtu zohledňující veřejný zájem.
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11

žádost

• Žadatel může být MAH, ale i zdravotní pojišťovna

• Pojišťovna zejména v situaci předchozích žádostí o § 16 pro daný LP

zahájení 
řízení

• Řízení se zahajuje na žádost

• Účastníky jsou: MAH, zdravotní pojišťovny, příslušná odborná společnost a příslušná pacientská organizace

FHZ

• Řízení vede SÚKL do fáze vydání FHZ jako v jakémkoliv jiném ISŘ + vyjádří se ke všem kritériím uvedeným v §
39da odst. 3

• SÚKL vydá FHZ s návrhem rozhodnutí a předává MZ

projednání 
na MZ

• MZ zřizuje Poradní orgán pro léky pro vzácná onemocnění za účelem posouzení žádosti žadatele, FHZ SÚKL a 
zejména k vyhodnocení kritérií v § 39da odst. 3. Poradní orgán doporučuje návrh závazného stanoviska. 
Závazné stanovisko vydává MZ.

• MZ buď schválí úhradu dle návrhu ve FHZ, nebo neschválí úhradu nebo navrhne změnu výše či podmínek.

zpět na SÚKL 
- rozhodnutí

• Závazné stanovisko MZ je spolu se spisem předáno zpět na SÚKL. V případě, že MZ navrhne odlišnou výši anebo 
podmínky úhrady oproti FHZ, resp. žádosti, má původní žadatel možnost se k tomu vyjádřit, resp. odmítnout.

• SÚKL je stanoviskem MZ vázán, musí rozhodnout podle něj. Vydává meritorní rozhodnutí. Další proces je již 
beze změny oproti jiným ISŘ.



Rozhodování o vstupu léčiv pro vzácná onemocnění do 
systému veřejného zdravotního pojištění
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zdravotní 
pojišťovny

pacientská 
veřejnost

odborná 
lékařská 

veřejnost

stát

závazné stanovisko

SÚKL



Orphan drugs – důsledky rozhodnutí

Nedoporučení neznamená nemožnost podat žádost o§16 pro
konkrétního pacienta. Nové systémové přehodnocení však 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 zdravotním pojišťovnám MAH.

Do 3 let se provede změna MC, jinak dále lze kdykoliv dělat revize MC
a revize úhrady dle§39l a§39p.

Zdravotní 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 přezkumu – pojišťovna doléčuje na své
náklady toho pacienta, který z léčby profituje (a to v rozsahu
původního „P“) – tyto případy by stejně jinak byly hrazeny z§16
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Děkuji za pozornost
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