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1. Legislativní změny týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná

onemocnění

2. Rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na hrazené zdravotní

služby

3. Transparentnější dohodovací řízení

4. Změny v úhradách zdravotnických prostředků

5. Změny v úhradách ortodontické péče a stomatologických výrobků

ZMĚNA 48 – DOTKNE SE:



NOVÉ ZNĚNÍ ZÁKONA 48 o V.Z.P.:

• jsme v očekávání finální podoby

• Stav po projednávání v komisích LRV – jako problematické vnímáme to, že v §

19 odst. 4 zák. č. 48/1997 Sb. odstranili vynětí případů, kdy je plně vyhovováno 

návrhu ze správního řízení a ponechali jen obecnou úpravu rozhodování ve 

správním řízení…

DOPADY:

• správní řízení bude/ nebude? vedeno i v případech, kdy zdravotní pojišťovny žádosti vyhoví 

zcela

– Nová administrativní zátěž způsobená potřebou vedení správních řízení

– Hrozba – možné časové prodlení v poskytnutí schválené zdravotní služby

• Rozšíření preskripčního omezení konkrétně posílení kompetencí všeobecných a dětských sester 

se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí (získanou na základě 

certifikovaného kurzu a rozvíjejícího odbornou způsobilost u pracovníků bez atestace) pro skupiny 

zdravotnických prostředků 01, 02, 03 a 06

K 48:



MZCR u oblasti léčivých přípravků realizovalo změny do zákona 48,

protože:

• vstup inovativních léčiv do systému v.z.p. zejména vlivem

administrativně náročného procesu byl pomalý

• Počty žádostí o úhradu na §16 masivně rostoucí, neb §16 supluje

standardní mechanismus úhrad přes SÚKL (1/3 léčiv hrazených na

§16 neprošla nebo ani nepožádala o stanovení úhrady na SÚKL) a pro

pacienty je postup přes §16 těžko předvídatelný.

Deklarovaným cílem má být větší dostupnost nejmodernějších léků a

léků na vzácná onemocnění pro pacienty, zajištění standardní cesty

(nikoliv přes §16), zrychlení administrativního procesu na SUKL a zajištění

udržitelného financování.

Změny v oblasti LP



TVORBU SÍTĚ OVLIVŇUJE:

• TO, ZDA JE SYSTÉM VYHLAŠOVÁNÍ „CENTER“ VEDENÝ NA MZCR

• TO, ZDA JE SÍŤ TVOŘENA VE SPOLUPRÁCI OS A PLÁTCŮ

ODBORNOST, KDY SE ZPĚTNĚ DOZVÍDÁME, ŽE DALŠÍCH XX PZS JE

PODLE STANOVISKA ODBORNÉ SPOLEČNOSTI BEZ AUDITU ČI

DALŠÍCH PODKLADŮ CENTREM, SNIŽUJE VŮLI PLÁTCŮ

NASMLOUVAT

UVÍTÁME SPOLEČNĚ DEFINOVANÉ PRAVIDLA PRO DEFINOVÁNÍ

VHODNÉHO PZS – SMLUVNÍ POLITIKA OVŠEM VEDENÁ ZÁJMEM

ZAJISTIT PÉČI V DANÉM REGIONU A MÍT DISPONIBILNÍ ZDROJE.

CENTROVÁ PÉČE



Žádanky a § 16
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Žádanky a § 16
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• NENUTÍME PZS MĚNIT LP U ROZLÉČENÉHO 

PACIENTA

• JSME RÁDI, POKUD PZS NEPOUŽÍVÁ UPRCHLÍKY 

• JSOU OS SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME ÚŽEJI, A JSOU 

TY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ POUZE S VZP

• RÁDI ZAHÁJÍME VE SVAZU ZP SPOLUPRÁCI SE 

VŠEMI ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI ABY TVORBA 

SÍTĚ A PRAVIDLA BYLY JEDNOZNAČNÉ

• POKUD SE PZS CHOVÁ EKONOMICKY EFEKTIVNĚ JE 

NÁŠ PŘÍSTUP K NAVYŠOVÁNÍ BUDGETU KLADNÝ

CO DĚLÁME A CO NE



• Nedostupnost léčiv

– Snažíme ve spolupráci s jak s MZ, SÚKL, tak s PZS 

hledat ad hoc řešení (schvalování úhrady, specifické 

léčebné programy, stanovení úhrady) 

– Př: depotní penicilíny, bleomycin, mitomycin …

– Covid doba zasáhla negativně i tuto oblast našeho 

života a práce. 

CO NÁS TRÁPÍ



• Mnohé žádosti o informace na § 106

– Dotazy nejčastěji na LP v různé formě

– Dotazy i na počty léčených pacientů pro určité diagnózy

– Počty žadatelů i konkrétních dotazů často opakujících se rostou 

měsíčně se jedná v případě naší ZP o desítky žádostí, zpracování 

kterých zabírá čas analytikům, odborníkům přes danou oblast i 

administrujícím zaměstnancům právního odboru.

• V procesu žádanek nesprávně vyplněné informace 

nebo jejich úplný nedostatek

Co nás zdržuje



Proces schvalování nově



• ZRUŠENÍ SCHVALOVÁNÍ RL: přímé překlady z lůžka akutní péče do následné rehabilitace 

včetně lázeňské 

• ZP může vydat bezodkladný souhlas pokud žádost vyplněna správně a je ke schválení, 

• Správní řízení v případě nutného dalšího dokazování tak, aby byl pojištěnec chráněn a měl 

možnost se proti postupu zdravotní pojišťovny bránit = zvýšení transparentnosti řízení a 

posílení právní jistoty pojištěnců

• v neodkladných případech se výslovně zakotvuje oprávnění poskytovatele potřebnou péči 

poskytnout i bez předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny, ta potom může odmítnout 

takovou péči uhradit pouze tehdy, pokud by prokázala, že nebyly naplněny podmínky 

úhrady – rozhodnutí poskytovatele nelze ovšem přičítat k tíži pacienta či po něm dokonce 

zpětně požadovat úhradu = zjednodušení čerpání hrazené péče pro pojištěnce

• odvolacím orgánem je „revizní komise“ zřízená při zdravotní pojišťovně, obsazená 

většinově experty z oblasti práva a zdravotnictví, kteří nejsou zaměstnanci zdravotní 

pojišťovny = snaha o zamezení průtahů v řízení a zajištění nezávislosti rozhodování 

Kde seženeme odborníky, ochotné pracovat pro ZP pro každou posuzovanou oblast jest ve 

hvězdách……….

Změny v posuzování RL



Děkujeme Vám za pozornost.

Děkuji za pozornost

MUDr. Renata Knorová

http://www.cpzp.cz/

Závěr 


