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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony (ID 9613) 

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících 

tvorbu cen u humánních léčiv a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů 

zdravotního pojištění (89/105/EHS) 

Ustanovení (část, 

§, odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., 

odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

§ 15 odst. 6 (6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé 

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 

uvedené v odstavci 5 větě první a třetí, pokud jim 

Ústav rozhodnutím úhradu nepřiznal. Ústav nepřizná 

úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro 

zvláštní lékařské účely 

  

a) podpůrné a doplňkové, 

b) jejichž používání je z odborného hlediska 

nevhodné, 

c) které nemají dostatečné důkazy o terapeutické 

účinnosti, 

d) které nesplňují podmínky účelné terapeutické 

intervence, nebo 

e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 

39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle 

zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý 

přípravek nebo generikum, a držitel registrace se 

písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek 

úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo 

31989L0105 Čl. 6 odst. 6 Jakékoli rozhodnutí o výmazu některé kategorie léčivých přípravků 

ze seznamu přípravků hrazených vnitrostátním systémem 

zdravotního pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě 

objektivních a ověřitelných kritérií a musí být vhodným způsobem 

zveřejněno. 
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potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po 

trh v případě existující poptávky po celou dobu 12 

měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek 

úhrady, , nebo 

f) které mohou být vydávány i bez lékařského 

předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské 

účely a takových léčivých přípravků, u kterých v 

průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s 

přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu 

podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní 

pojišťovny. 

§ 39d odst. 1 - 4 § 39d 

Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých 

přípravků 

 

(1) Je-li to ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2, 

Ústav v řízení na žádost rozhodne o výši a 

podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního 

léčivého přípravku. Účastníkem řízení jsou osoby 

uvedené v § 39f odst. 2. Řízení lze samostatně vést 

také ohledně vysoce inovativního léčivého 

přípravku, který je hrazený ze zdravotního 

pojištění v jiné indikaci a je pro něj současně 

vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení 

maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, 

nebo hloubková nebo zkrácená revize. 

 

(2) Za vysoce inovativní lze označit léčivý 

přípravek určený pro léčbu vysoce závažného 

onemocnění, kterým se rozumí onemocnění 

vyžadující trvalou nebo dlouhodobou 

hospitalizaci, onemocnění vedoucí k častým 

opakovaným hospitalizacím po dobu několika let 

nebo k invaliditě, onemocnění, které má za 

následek trvalé závažné poškození zdraví, úplnou 

nebo téměř úplnou ztrátu zraku, sluchu, řeči nebo 

pohybu, nebo onemocnění, které zkracuje 

31989L0105 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o žádosti podané v 

souladu s požadavky stanovenými příslušným členským 

státem držitelem rozhodnutí o registraci o to, aby léčivý 

přípravek byl zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem 

zdravotního pojištění, byla přijata a sdělena žadateli do 90 

dnů od obdržení žádosti. Pokud žádost podle tohoto článku 

může být podána dříve, než příslušné orgány schválí cenu 

účtovanou za přípravek podle článku 2, nebo jsou-li 

rozhodnutí o ceně léčivého přípravku a rozhodnutí o jeho 

zápisu do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění přijímána v jediném správním řízení, 

prodlužuje se tato lhůta o dalších 90 dnů. Žadatel musí dodat 

příslušným orgánům dostatečné informace. Nejsou-li 

informace přiložené k žádosti dostatečné, lhůta se staví a 

příslušné orgány neprodleně oznámí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou nutné. 

   Pokud určitý členský stát nedovoluje podat žádost podle 

tohoto článku dříve, než příslušné orgány schválí cenu, která 

má být účtována za přípravek podle článku 2, musí dotyčný 

členský stát zajistit, že celková lhůta pro obě řízení 

nepřesáhne 180 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu s článkem 2 nebo stavena podle předchozího 

pododstavce. 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 
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předpokládanou délku života více než o 20 %. 

Dostupné údaje o takovém vysoce inovativním 

léčivém přípravku musí dostatečně průkazně 

odůvodnit jeho přínos pro léčbu vysoce závažného 

onemocnění a to tím, že  

 

a) primární klinicky významný cíl v klinické studii 

prokázal, že v hodnoceném parametru, který má 

dopad na kvalitu života, došlo alespoň k 30% 

zlepšení oproti hrazené léčbě, nebo 

b) se prokáže prodloužení střední doby celkového 

přežití alespoň o 30 % oproti hrazené léčbě, 

nejméně však o 3 měsíce. 

 

(3) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na 

dobu 3 let a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na 

další 2 roky. Dočasná úhrada se stanoví podle § 39c 

odst. 2; ustanovení § 39c odst. 7 a 8 se nepoužije. 

Pro stanovení dočasné úhrady se nevyžaduje 

splnění podmínky nákladové efektivity jako jedné 

z podmínek účelné terapeutické intervence podle § 

15 odst. 7. Při stanovení druhé dočasné úhrady 

Ústav posuzuje, zda léčivý přípravek nadále 

splňuje podmínky podle odstavce 2 a zda v době 

platnosti první dočasné úhrady byly splněny 

závazky podle odstavců 6 a 7. Žádost o druhou 

dočasnou úhradu je nutno podat nejpozději 6 

měsíců před uplynutím doby platnosti první 

dočasné úhrady. Spolu se stanovením výše a 

podmínek druhé dočasné úhrady Ústav 

posuzovanému přípravku rozhodne o změně 

maximální ceny. Mezi podmínkami úhrady vysoce 

inovativního léčivého přípravku je vždy použití na 

specializovaném pracovišti.  

 

(4) Pokud Ústav v rozhodnutí o stanovení první 

nebo druhé dočasné úhrady uvede, jaké údaje o 

účinnosti léčivého přípravku, účelnosti 

 

 

 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CB8MX)



terapeutické intervence nebo výsledcích léčby při 

použití v klinické praxi nejsou dostatečně známé či 

prokázané, avšak jsou nezbytné pro stanovení 

trvalé úhrady podle § 39h, je specializované 

pracoviště, na kterém se v souladu se smlouvou 

podle § 15 odst. 11 používá vysoce inovativní léčivý 

přípravek, povinno na žádost a za úhradu 

prokazatelně vynaložených nákladů zajistit 

poskytnutí těchto údajů zdravotní pojišťovně a v 

anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o 

registraci tohoto léčivého přípravku; úhradu 

prokazatelně vynaložených nákladů provádí 

zdravotní pojišťovna způsobem a ve výši 

dohodnuté s příslušným poskytovatelem podle § 17 

odst. 1 nebo stanovené ve vyhlášce vydané podle § 

17 odst. 5. Specializované pracoviště je dále 

povinno na žádost a za úhradu prokazatelně 

vynaložených nákladů předávat tyto údaje v 

anonymizované podobě také odborným institucím 

za účelem jejich zpracování v rámci vědecké a 

výzkumné činnosti a vytváření doporučených 

postupů léčby. S údaji podle věty první poskytuje 

specializované pracoviště také údaje o léčbě 

související s používáním vysoce inovativního 

léčivého přípravku a výsledcích této léčby; 

základní strukturu těchto údajů stanoví 

Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním 

předpisem. Postup podle věty první není klinickým 

hodnocením ani neintervenční poregistrační studií 

léčivého přípravku podle zákona o léčivech. 

 

§ 39d odst. 6 (6) Náklady z prostředků zdravotního pojištění 

vynaložené na úhradu vysoce inovativního 

léčivého přípravku poskytovaného pojištěncům po 

dobu platnosti dočasné úhrady nesmí přesáhnout 

výši uvedenou v analýze dopadu do rozpočtu, 

která byla podkladem pro rozhodnutí Ústavu. V 

opačném případě je držitel rozhodnutí o registraci 

povinen zajistit úhradu částky, o kterou náklady 

31989L0105 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o žádosti podané v 

souladu s požadavky stanovenými příslušným členským 

státem držitelem rozhodnutí o registraci o to, aby léčivý 

přípravek byl zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem 

zdravotního pojištění, byla přijata a sdělena žadateli do 90 

dnů od obdržení žádosti. Pokud žádost podle tohoto článku 

může být podána dříve, než příslušné orgány schválí cenu 

účtovanou za přípravek podle článku 2, nebo jsou-li 
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přesáhly částku podle analýzy dopadu do 

rozpočtu. Za tímto účelem uzavírá každá 

zdravotní pojišťovna smlouvu s držitelem 

rozhodnutí o registraci, která obsahuje ujednání o 

způsobu kompenzace nákladů, které by 

zdravotním pojišťovnám vznikly v případě, že 

náklady vynaložené na úhradu vysoce 

inovativního léčivého přípravku během doby 

platnosti dočasné úhrady převýší předpokládanou 

výši. Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 

uzavřít takovou smlouvu s každou zdravotní 

pojišťovnou, a to do 30 dnů ode dne, kdy zdravotní 

pojišťovna o uzavření smlouvy požádala. Po 

uplynutí této lhůty může Ústav rozhodnout i bez 

uzavření smlouvy s tím, že tato smlouva musí být 

uzavřena ve lhůtě podle věty čtvrté. Smlouva podle 

věty třetí a čtvrté obsahuje pouze vzájemná práva 

a povinnosti smluvních stran, které přímo 

souvisejí s výpočtem a způsobem případné 

kompenzace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

 

 

 

rozhodnutí o ceně léčivého přípravku a rozhodnutí o jeho 

zápisu do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění přijímána v jediném správním řízení, 

prodlužuje se tato lhůta o dalších 90 dnů. Žadatel musí dodat 

příslušným orgánům dostatečné informace. Nejsou-li 

informace přiložené k žádosti dostatečné, lhůta se staví a 

příslušné orgány neprodleně oznámí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou nutné. 

   Pokud určitý členský stát nedovoluje podat žádost podle 

tohoto článku dříve, než příslušné orgány schválí cenu, která 

má být účtována za přípravek podle článku 2, musí dotyčný 

členský stát zajistit, že celková lhůta pro obě řízení 

nepřesáhne 180 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu s článkem 2 nebo stavena podle předchozího 

pododstavce. 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 

 

§ 39d odst. 8 a 9 (8) V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady 

podle § 39g po uplynutí dočasné úhrady se § 39c 

odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 

39c odst. 2.  

 

(9) Pokud se vede řízení o dočasné úhradě u 

léčivého přípravku, který je již v jiné terapeutické 

indikaci hrazen z prostředků zdravotního pojištění 

na základě rozhodnutí Ústavu podle § 39h, pak 

Ústav stanoví výši dočasné úhrady nejvýše do výše 

úhrady stanovené rozhodnutím Ústavu podle § 

39h. To neplatí, je-li takový léčivý přípravek 

rozhodnutím Ústavu podle § 39h zařazen do 

referenční skupiny nebo jiné skupiny v zásadě 

31989L0105 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o žádosti podané v 

souladu s požadavky stanovenými příslušným členským 

státem držitelem rozhodnutí o registraci o to, aby léčivý 

přípravek byl zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem 

zdravotního pojištění, byla přijata a sdělena žadateli do 90 

dnů od obdržení žádosti. Pokud žádost podle tohoto článku 

může být podána dříve, než příslušné orgány schválí cenu 

účtovanou za přípravek podle článku 2, nebo jsou-li 

rozhodnutí o ceně léčivého přípravku a rozhodnutí o jeho 

zápisu do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění přijímána v jediném správním řízení, 

prodlužuje se tato lhůta o dalších 90 dnů. Žadatel musí dodat 

příslušným orgánům dostatečné informace. Nejsou-li 

informace přiložené k žádosti dostatečné, lhůta se staví a 
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terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ve 

které jsou již zařazeny jiné léčivé přípravky. 

Pokud má dočasnou úhradu stanovenou rovněž 

jiný vysoce inovativní léčivý přípravek s 

obdobným klinickým využitím a obdobnou nebo 

blízkou účinností, stanoví Ústav výši dočasné 

úhrady posuzovaného léčivého přípravku nejvýše 

do výše dočasné úhrady vysoce inovativního 

léčivého přípravku s obdobným klinickým 

využitím a obdobnou nebo blízkou účinností a 

bezpečností, a to při zohlednění rozdílů v 

dávkování a velikosti balení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

příslušné orgány neprodleně oznámí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou nutné. 

   Pokud určitý členský stát nedovoluje podat žádost podle 

tohoto článku dříve, než příslušné orgány schválí cenu, která 

má být účtována za přípravek podle článku 2, musí dotyčný 

členský stát zajistit, že celková lhůta pro obě řízení 

nepřesáhne 180 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu s článkem 2 nebo stavena podle předchozího 

pododstavce. 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 

 

§ 39d odst. 11 (11) V případě, že se v řízení podle odstavce 10 

prokáže, že vysoce inovativní léčivý přípravek 

splňuje podmínky podle odstavce 2, Ústav ponechá 

dočasnou úhradu v platnosti. Pokud však léčivý 

přípravek nesplňuje podmínky podle odstavce 2, 

Ústav rozhodne o zrušení dočasné úhrady; v 

takovém případě se ustanovení odstavce 7 

nepoužije. Ustanovení § 39h odst. 3 se nepoužije a 

toto rozhodnutí je vykonatelné vydáním 

nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1 po 

uplynutí 6 kalendářních měsíců po nabytí právní 

moci. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí 

napadeno odvoláním, je předběžně vykonatelné 

podle věty třetí obdobně. 

31989L0105 Čl. 6 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 5 

 

 

 

   Do jednoho roku ode dne uvedeného v čl. 11 odst. 1 členské 

státy vhodným způsobem zveřejní a sdělí Komisi úplný 

seznam přípravků hrazených jejich systémem zdravotního 

pojištění spolu s jejich cenami stanovenými příslušnými 

vnitrostátními orgány. Tyto informace musí být aktualizovány 

nejméně jednou za rok. 

 

   Každé rozhodnutí o výmazu přípravku ze seznamu 

přípravků hrazených vnitrostátním systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií. Tato rozhodnutí včetně případných 

znaleckých posudků nebo doporučení, o která se opírají, jsou 

sdělena odpovědné osobě, která také musí být informována o 

opravných prostředcích, kterých může podle platných 

předpisů využít, a o lhůtách pro jejich uplatnění. 

 

§ 39da odst. 1 - 3 (1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) a není-

li podána pro stejnou indikaci žádost o dočasnou 

úhradu podle § 39d ani žádost o stanovení výše a 

podmínek úhrady v řízení podle § 39g, Ústav 

31989L0105 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o žádosti podané v 

souladu s požadavky stanovenými příslušným členským 

státem držitelem rozhodnutí o registraci o to, aby léčivý 

přípravek byl zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem 
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rozhodne o výši a podmínkách úhrady léčivého 

přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění. 

Za léčivý přípravek určený k léčbě vzácného 

onemocnění se považuje léčivý přípravek, který 

byl stanoven jako takový podle přímo 

použitelného předpisu o léčivých přípravcích pro 

vzácná onemocnění64). Řízení lze samostatně vést 

také ohledně léčivého přípravku určeného k léčbě 

vzácného onemocnění, u kterého je pro jinou 

indikaci vedeno současně řízení o stanovení, změně 

nebo zrušení maximální ceny nebo výše a 

podmínek úhrady, nebo hloubková nebo zkrácená 

revize. 

 
64) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. 

prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění, v platném znění. 

 

(2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady 

léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného 

onemocnění mohou podat držitel rozhodnutí o 

registraci takového léčivého přípravku nebo 

zdravotní pojišťovna. Na náležitosti žádosti 

podané držitelem rozhodnutí o registraci se použijí 

ustanovení § 39f odst. 1, 5 a 6. Na náležitosti 

žádosti podané zdravotní pojišťovnou se použijí 

ustanovení § 39f odst. 1 a 5; k žádosti dále přiloží 

základní údaje o nákladech stávající léčby, odhad 

dopadů posuzovaného léčivého přípravku na 

prostředky zdravotního pojištění, odhad spotřeby 

léčivého přípravku a odhad počtu pacientů. 

Účastníkem řízení jsou zdravotní pojišťovny a 

držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 

určeného k léčbě vzácného onemocnění. 

Účastníkem řízení je také příslušná odborná 

společnost, sdružující odborníky zabývající se 

léčbou onemocnění, které může být posuzovaným 

přípravkem ovlivněno, a právnická osoba zapsaná 

do veřejného rejstříku podle jiného právního 

předpisu65), jejíž hlavní činností je uspokojování a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

 

 

zdravotního pojištění, byla přijata a sdělena žadateli do 90 

dnů od obdržení žádosti. Pokud žádost podle tohoto článku 

může být podána dříve, než příslušné orgány schválí cenu 

účtovanou za přípravek podle článku 2, nebo jsou-li 

rozhodnutí o ceně léčivého přípravku a rozhodnutí o jeho 

zápisu do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění přijímána v jediném správním řízení, 

prodlužuje se tato lhůta o dalších 90 dnů. Žadatel musí dodat 

příslušným orgánům dostatečné informace. Nejsou-li 

informace přiložené k žádosti dostatečné, lhůta se staví a 

příslušné orgány neprodleně oznámí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou nutné. 

   Pokud určitý členský stát nedovoluje podat žádost podle 

tohoto článku dříve, než příslušné orgány schválí cenu, která 

má být účtována za přípravek podle článku 2, musí dotyčný 

členský stát zajistit, že celková lhůta pro obě řízení 

nepřesáhne 180 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu s článkem 2 nebo stavena podle předchozího 

pododstavce. 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 
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ochrana práv a zájmů pacientů na území České 

republiky a která vznikla nejméně 12 měsíců přede 

dnem zahájení řízení, sdružující pacienty s 

onemocněním, jejichž léčba může být 

posuzovaným přípravkem ovlivněna (dále jen 

„příslušná pacientská organizace“). 

 
65) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady se 

u léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného 

onemocnění posuzují 

 

a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,  

b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen,  

c) jeho nahraditelnost jinými léčebnými postupy 

hrazenými z prostředků zdravotního pojištění, 

d) celospolečenský význam možnosti 

terapeutického ovlivnění onemocnění, k jehož 

léčbě je určen, a dopady léčby na systém 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 

e) jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality 

života pacienta,  

f) reálné možnosti pro zajištění poskytování 

úspěšné a efektivní léčby v síti poskytovatelů 

zdravotních služeb, 

g) doporučené postupy odborných institucí a 

příslušných odborných společností, 

h) podmínky jeho úhrady z prostředků 

zdravotního pojištění navržené v žádosti, včetně 

případných smluv podle § 39f odst. 12 uzavřených 

ve veřejném zájmu držitelem rozhodnutí o 

registraci a zdravotními pojišťovnami omezujících 

dopad na prostředky zdravotního pojištění nebo 

upravujících sdílení rizik souvisejících s účinností 
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tohoto léčivého přípravku v podmínkách klinické 

praxe, 

i) analýza nákladové efektivity, avšak bez 

zohlednění jejího výsledku v podobě poměru 

inkrementálních nákladů a přínosů, 

j) předpokládaný dopad do rozpočtu zohledňující 

veřejný zájem podle § 17 odst. 2. 

 

§ 39da odst. 6 a 7 (6) K projednání žádosti nařídí Ministerstvo 

zdravotnictví veřejné projednání za účasti 

žadatele a držitele rozhodnutí o registraci, není-li 

žadatelem. Na základě projednání věci před 

poradním orgánem, jehož účelem je vytvoření 

odůvodněného podkladu pro závazné stanovisko 

Ministerstva zdravotnictví, vydá Ministerstvo 

zdravotnictví závazné stanovisko do 30 dnů od 

postoupení žádosti spolu s hodnotící zprávou a 

postoupí věc zpět Ústavu. Závazným stanoviskem 

Ministerstvo zdravotnictví  

 

a) vysloví souhlas se stanovením úhrady z 

prostředků zdravotního pojištění ve výši a za 

podmínek navržených v hodnotící zprávě,  

b) navrhne stanovení úhrady z prostředků 

zdravotního pojištění v jiné výši nebo za jiných 

podmínek, které podrobně uvede, nebo  

c) vysloví nesouhlas se stanovením úhrady z 

prostředků zdravotního pojištění.  

 

(7) Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá závazné 

stanovisko podle odstavce 6 písm. b), Ústav vyzve 

žadatele k vyjádření, zda s navrhovanými 

podmínkami souhlasí. Pokud žadatel s 

podmínkami navrhovanými závazným 

stanoviskem nesouhlasí, Ústav úhradu z 

prostředků zdravotního pojištění nepřizná. Pokud 

Ministerstvo zdravotnictví vydá závazné 

31989L0105 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

   Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o žádosti podané v 

souladu s požadavky stanovenými příslušným členským 

státem držitelem rozhodnutí o registraci o to, aby léčivý 

přípravek byl zapsán do seznamu léčiv hrazených systémem 

zdravotního pojištění, byla přijata a sdělena žadateli do 90 

dnů od obdržení žádosti. Pokud žádost podle tohoto článku 

může být podána dříve, než příslušné orgány schválí cenu 

účtovanou za přípravek podle článku 2, nebo jsou-li 

rozhodnutí o ceně léčivého přípravku a rozhodnutí o jeho 

zápisu do seznamu přípravků hrazených systémem 

zdravotního pojištění přijímána v jediném správním řízení, 

prodlužuje se tato lhůta o dalších 90 dnů. Žadatel musí dodat 

příslušným orgánům dostatečné informace. Nejsou-li 

informace přiložené k žádosti dostatečné, lhůta se staví a 

příslušné orgány neprodleně oznámí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou nutné. 

   Pokud určitý členský stát nedovoluje podat žádost podle 

tohoto článku dříve, než příslušné orgány schválí cenu, která 

má být účtována za přípravek podle článku 2, musí dotyčný 

členský stát zajistit, že celková lhůta pro obě řízení 

nepřesáhne 180 dnů. Tato lhůta může být prodloužena v 

souladu s článkem 2 nebo stavena podle předchozího 

pododstavce. 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 
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stanovisko podle odstavce 6 písm. a) nebo c), nebo 

žadatel souhlasí s podmínkami navrhovanými 

závazným stanoviskem podle odstavce 6 písm. b), 

Ústav rozhodne v souladu se závazným 

stanoviskem. Mezi podmínkami úhrady léčivého 

přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění 

je vždy podání na specializovaném pracovišti; 

ustanovení § 39d odst. 4 se použije obdobně. 

 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 

§ 39da odst. 9 (9) V případě, že závazným stanoviskem byl 

vysloven nesouhlas se stanovením úhrady z 

prostředků zdravotního pojištění, je žadatel 

oprávněn podat novou žádost o stanovení výše a 

podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k 

léčbě vzácného onemocnění nejdříve po uplynutí 6 

měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

Ústavu. 

31989L0105 Čl. 6 odst. 2 

 

 

   Každé rozhodnutí o zamítnutí zápisu léčivého přípravku do 

seznamu přípravků hrazených systémem zdravotního 

pojištění musí obsahovat odůvodnění na základě objektivních 

a ověřitelných kritérií, včetně, je-li to nezbytné, znaleckých 

posudků nebo doporučení, o která se rozhodnutí opírá. Kromě 

toho musí být žadatel informován o opravných prostředcích, 

kterých může podle platných předpisů využít, a o lhůtách pro 

jejich uplatnění. 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

31989L0105 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u 

humánních léčiv a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění 

(89/105/EHS) 
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VIII., část 2 

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 1 

§ 47 odst. 5 

(5) U služeb spočívajících v opravě nebo úpravě 

zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto 

zákonu se uplatní první snížená sazba daně.  

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 

ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 2 

Příloha č. 2 

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze 

č. 3 k tomuto zákonu. 

33.17.19 - Opravy invalidních vozíků. 

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 

ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 3 

Příloha č. 3 

první 

položka 

01-96 

01-96 – Zdravotnické prostředky nebo příslušenství 

zdravotnických prostředků podle právního předpisu 

upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou 

obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke 

zmírnění jeho důsledků a které lze zařadit do 

 úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy 

č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, 

pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, 

které lze zařadit do úhradové skupiny 

„Nekategorizované zdravotnické prostředky“, 

vatu buničitou nebo náplast s výjimkou 

hypoalergenní náplasti, 

 přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním 

pojištění. 

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 
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ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 4 

Příloha č. 3 

druhá 

položka 

01-96 

01-96 - Zdravotnické prostředky nebo příslušenství 

zdravotnických prostředků podle právního předpisu 

upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle 

určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených 

k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho 

důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky 

zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického 

pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální 

návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného 

k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta. 

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 

ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 5 

Příloha č. 3 

položka 90 

90 - Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, 

chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky 

k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro 

nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle 

anebo implantované v organismu ke kompenzování 

následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze 

zdravotnické prostředky nebo příslušenství 

zdravotnických prostředků podle právního předpisu 

upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle 

určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených 

k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho 

důsledků. 

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 

ČÁST 

TŘETÍ 

Čl. IV 

bod 6 

Příloha č. 3 

položka 48, 

64, 66, 84, 

85, 87, 90, 

91 

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 – Zboží pro osobní používání 

nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není 

zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních 

předpisů nebo příslušenství zdravotnických prostředků 

podle právního předpisu upravujícího zdravotnické 

prostředky, a to: 

- Braille papír 

- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro 

nevidomé a částečně vidící osoby 

- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) 

upravené k používání nevidomými a částečně vidícími 

osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou 

horní končetinou 

- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým 

výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a 

32006L0112 příloha III 

bod 4 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou 

obvykle určena k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 

jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně 

postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání 

dětských sedaček do automobilu; 
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elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým 

výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby 

- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně 

vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo 

hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a 

jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo 

hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro 

zvětšování písma a obrazu 

- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně 

vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící 

osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro 

zpracování hmatového písma 

- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům 

umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou 

motorikou nebo amputovanými končetinami 

- Telefony a videotelefony konstruované pro použití 

neslyšícími osobami 

- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně 

vidící osoby 

- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, 

nevidomé a částečně vidící osoby 

- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí 

páky, pro tělesně postižené osoby 

- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s 

hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než 

z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící 

osoby 

- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s 

hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a 

částečně vidící osoby 

- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným 

prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše 

uvedenému druhu zboží 
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Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

 32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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