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Informace k číselníku Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro 
zvláštní lékařské účely - HVLP SZP ČR 

S účinnosti od 1. července 2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR (SZP ČR) provádí úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely na základě číselníku HVLP, nově vydávaného SZP ČR.  

Od 1. 7. 2011 SZP ČR zpracovává číselník pro úhrady hromadně vyráběných léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely na základě databáze „Seznam léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění“ (dále jen 
„Seznam“) zveřejňované dle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, na webových stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-
ze-zdrav-pojisteni . 

Číselník HVLP je zpracováván v souladu s: 

 Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,  
 Cenovým předpisem a Cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o regulaci 

cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, v platném znění, 
 Seznamem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze 

zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") zveřejňovaným dle § 39n odst. 1 zákona č. 
48/1997 Sb., 

 Zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění,  
 Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
 Datovým rozhraním VZP ČR (aktualizované od 1. 10. 2019) 

 

Název souboru HVLPrrmmdd.txt, HVLPrrmmdd.xls,  

rrmmdd datum - označení aktualizace Seznamu, dle kterého byl číselník zpracován 

Účinnost od uvedeného data v příslušném měsíci 

 

Pomocné číselníky jsou uvedené na webových stránkách SÚKL: 

ATCrrmmdd seznam ATC skupin 

DRZrrmmdd číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci) 

LIMrrmmdd číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) 

NEZAPrrmmdd číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do 
limitu) 

OMErrmmdd číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře) 

DETINDrrmmdd číselník pro detail indikačního omezení 

http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni


DETIND2rrmmdd číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady 

 
Vysvětlení zkratek uváděných v záhlaví číselníku 

 
V záhlaví číselníku léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely jsou uváděny tyto zkratky:  
 
KOD Sedmimístný kód léčivého přípravku přidělovaný SÚKL 
NAZ Název léčivého přípravku 
DOP Doplněk názvu 
CESTA Cesta podání 
FORMA Forma podání 
BALENI Balení 
SILA Síla 
OBAL Obal 
VYR Výrobce 
ZEM Země výrobce 
DRZ Držitel rozhodnutí o registraci.  
ZEMDRZ Země držitele rozhodnutí o registraci 
UHR1 Úhrada LP 
LEG_JUHR1 Právní základ pro stanovení výše a podmínek jádrové úhrady LP/PZLÚ ze 

zdravotního pojištění; nabývá hodnot:  
 1 – první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého  přípravku dle § 39d 

zákona č. 48/1997 Sb.  
2 – druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d 
zákona č. 48/1997 Sb.  
A – ex lege (ze zákona) úhrada léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku 
vyjmenovanou v §15 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů ve výši ceny původce nejméně ekonomicky nákladné varianty  
E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
G – stanovena ex lege, tj. stanovena ze zákona podle § 39g odst. 9 zákona 
č. 48/1997 Sb.  
M – stanoveno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 63/2007Sb. a platnost 
se řídí zákonem č. 261/2007 Sb.  
O – snížení úhrady jako součást opatření schváleného vládou k zajištění 
finanční stability systému zdravotního pojištění dle § 39i odst. 3 zákona č. 
48/1997 Sb.  
P – přechodné snížení úhrady ex lege, tj. přechodné snížené úhrady ze 
zákona  

 Q – přípravky s úhradou přímo ovlivněnou US, které nemají úhradu ve výši 
úhrady vítěze US  

 S – stanovena nebo změněna ve správním řízení podle zákona č. 48/1997 Sb. 
ve znění účinném od 1. 1. 2008  



 T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb.  

 U – vítěz úhradové soutěže (US)  
 V – LP je hrazen v rámci hrazené péče dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (pouze u očkovacích látek uvedených v § 30 
citovaného zákona). Výše úhrady nesmí překročit výši ceny nejméně 
ekonomicky nákladné varianty očkovací látky.  

 X – rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady dosud nenabylo právní moci a je 
předběžně vykonatelné  

 Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního 
léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné  

LIM1 Limit vztažený k UHR1. Nabývá hodnot mezera, L, Z, O, K, T, U, H, B, E, W, A, 
D, S, C1, C2, C3 nebo přípustných kombinací předchozích znaků 

OME1 Specifikace preskripčního omezení, vztaženého k UHR1 
IND1 Indikační omezení (P nebo mezera), vztažené k UHR1 
PUHR1 Příznak plné úhrady nabývá hodnot:  

 I - ekonomicky nejméně náročná varianta LP plně hrazených ze zákona  
J - LP u nichž MFC <= UHR1. Upozornění: Doprodeje dle cenového předpisu 
Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou zohledněny  

 U - LP plně hrazený na základě dohody o úhradě  
JUHR1_PLATDO    Datum platnosti (datum do kterého je dočasná úhrada platná) 
UHRPROC Procento úhrady pojišťovnou 
DNC Označení dohodnuté nejvyšší ceny (”X” pro LP s DNC) 
UHR2 Druhá úhrada LP 
LEG_JUHR2 Právní základ pro stanovení výše a podmínek druhé jádrové úhrady LP/PZLÚ 

ze zdravotního pojištění; nabývá hodnot:  
 1 – první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého  
 přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.  

2 – druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d 
zákona č. 48/1997 Sb.  
E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
G – stanovena ex lege, tj. stanovena ze zákona podle § 39g odst. 9 zákona č. 
48/1997 Sb.  
O – snížení úhrady jako součást opatření schváleného vládou k zajištění 
finanční stability systému zdravotního pojištění dle § 39i odst. 3 zákona č. 
48/1997 Sb.  
P – přechodné snížení úhrady ex lege, tj. přechodné snížené úhrady ze 
zákona  

 Q – přípravky s úhradou přímo ovlivněnou US, které nemají úhradu ve výši 
úhrady vítěze US  

 S – stanovena nebo změněna ve správním řízení podle zákona č. 48/1997 Sb. 
ve znění účinném od 1. 1. 2008  



 T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb.  

 U – vítěz úhradové soutěže (US)  
 V – LP je hrazen v rámci hrazené péče dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (pouze u očkovacích látek uvedených v § 30 
citovaného zákona). Výše úhrady nesmí překročit výši ceny nejméně 
ekonomicky nákladné varianty očkovací látky.  

 X – rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady dosud nenabylo právní moci a je 
předběžně vykonatelné  

 Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního 
léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné 

 Z – další zvýšená úhrada stanovená dle § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.  
 LIM2 Limit vztažený k UHR2. Nabývá hodnot mezera, L, Z, O, K, T, U, H, B, E, W, A, 

D, S, nebo přípustných kombinací předchozích znaků 
OME2 Specifikace preskripčního omezení, vztaženého k UHR2 
IND2 Indikační omezení (P nebo mezera), vztažené k UHR2 
PUHR2 Příznak plné úhrady nabývá hodnot:  
 I – ekonomicky nejméně náročná varianta LP plně hrazených ze zákona  

J – pro LP, které jsou plně hrazené v případě, že MFC <= UHR2. Upozornění: 
Doprodeje dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou 
zohledněny  

 U – LP plně hrazený na základě dohody o úhradě  
JUHR2_PLATDO     Datum platnosti, (datum do kterého je dočasná úhrada platná) 
UHR3 Třetí úhrada  LP 
LEG_JUHR3 Právní základ pro stanovení výše a podmínek třetí jádrové úhrady LP/PZLÚ ze 

zdravotního pojištění; nabývá hodnot:  
 1 - první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého  
 přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.  
 2 - druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d 

zákona č. 48/1997 Sb.  
D - vykázání UHR3 u nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím 
u osob starších 65 let věku  
E - rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
F - rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
G - stanovena ex lege, tj. stanovena ze zákona podle § 39g odst. 9 zákona č. 
48/1997 Sb.  
O - snížení úhrady jako součást opatření schváleného vládou k zajištění 
finanční stability systému zdravotního pojištění dle § 39i odst. 3 zákona č. 
48/1997 Sb.  
P - přechodné snížení úhrady ex lege, tj. přechodné snížené úhrady ze 
zákona  
Q - přípravky s úhradou přímo ovlivněnou US, které nemají úhradu ve výši 
úhrady vítěze US  



S - stanovena nebo změněna ve správním řízení podle zákona č. 48/1997 Sb. 
ve znění účinném od 1. 1. 2008  
T - trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb.  

 U - vítěz úhradové soutěže (US)  
V - LP je hrazen v rámci hrazené péče dle § 30 zákona č.48/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (pouze u očkovacích látek uvedených v § 30 citovaného 
zákona). Výše úhrady nesmí překročit výši ceny nejméně ekonomicky 
nákladné varianty očkovací látky.  
X - rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady dosud nenabylo právní moci a je 
předběžně vykonatelné  
Y - rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního 
léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné  

 Z - další zvýšená úhrada stanovená dle § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.  
LIM3 Limit vztažený k UHR3. Nabývá hodnot mezera, L, Z, O, K, T, U, H, B, E, W, A, 

D, S, nebo přípustných kombinací předchozích znaků 
OME3 Specifikace preskripčního omezení, vztaženého k UHR3 
IND3 Indikační omezení (P nebo mezera), vztažené k UHR3 
PUHR3 Příznak plné úhrady nabývá hodnot:  
 I – ekonomicky nejméně náročná varianta LP plně hrazených ze zákona  

J – pro LP, které jsou plně hrazené v případě, že MFC <= UHR3. Upozornění: 
Doprodeje dle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou 
zohledněny  

 U – LP plně hrazený na základě dohody o úhradě 
JUHR3_PLATDO    Datum platnosti (datum do kterého je dočasná úhrada platná) 
ORC Orientační cena 
MFC Konečná cena - cena pro konečného spotřebitele (cena původce s maximální 

obchodní přirážkou dle cenového předpisu MZ ČR a DPH). 
V případě, že pro přípravek byla uzavřena smlouva zdravotní pojišťovny s 
držitelem o nejvyšší dohodnuté ceně nebo platný závazek o nepřekračování 
ceny přijaté v cenové soutěži je v tomto poli uvedena tato cena, která je nižší 
než MFC. Jestliže vypočtená MFC bude nižší než dohodnutá nejvyšší cena 
oznámená pojišťovnou nebo cena přijatá v cenové soutěži, bude v tomto poli 
uvedena vypočtená hodnota MFC.  

ENNV Výše úhrady ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky hrazené 
podle zákona 

POCDAV Počet dávek očkovací látky v balení 
ZVL Označení zvláštní položky 
TXL Označení taxy laborum 
TAX Taxa laborum 
ATC Anatomicko-terapeuticko-chemická skupina 
ATC3 Anatomicko-terapeutická skupina 
ATC1 Anatomická skupina 
ODTD1 Obvyklá denní terapeutická dávka pro UHR1 
ODTDJ1 Obvyklá denní terapeutická dávka – jednotka pro ODTD1 
ODTDBAL1 Obvyklá denní terapeutická dávka – počet v balení pro ODTD1 
ODTD2 Obvyklá denní terapeutická dávka pro UHR2 



ODTDJ2 Obvyklá denní terapeutická dávka – jednotka pro ODTD2 
ODTDBAL2 Obvyklá denní terapeutická dávka – počet v balení pro ODTD2 
ODTD3 Obvyklá denní terapeutická dávka pro UHR3 
ODTDJ3 Obvyklá denní terapeutická dávka – jednotka pro ODTD3 
ODTDBAL3 Obvyklá denní terapeutická dávka – počet v balení pro ODTD3 
EKV1 Úhrada za ODTD1 
EKV2 Úhrada za ODTD2 
EKV3 Úhrada za ODTD3 
ZAP1 Započitatelný doplatek na UHR1 
NEZAP1 Příznak kategorie léčiva (započitatelnosti do limitu) 
 P – obsahuje látky zařazené mezi podpůrné a doplňkové  

U – některý přípravek ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání) je plně 
hrazen  

 0 - přípravky, které se nevydávají pacientovi v lékárně (OME: D, U, O, K, T, B)  
1 – přípravek má započitatelný doplatek vyšší než nula: přepočítaný podle 
nejlevnějšího ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání), ten je první v 
pořadí  
Z – obsahuje látky, u kterých je ve vyhlášce stanovující seznam léčivých látek 
určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě uvedeno, že neplatí u diagnóz 
uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku. V případě 
předepsání v souladu s indikačním omezením, je přípravek hrazen ze 
zdravotního pojištění a doplatek započítáván způsobem obvyklým  

 N – přípravek není na trhu  
X – nezapočítává se do limitu - nehrazený LP 

ZAP2 Započitatelný doplatek na UHR2 
NEZAP2 Příznak kategorie léčiva (započitatelnosti do limitu) 
 P – obsahuje látky zařazené mezi podpůrné a doplňkové 

U – některý přípravek ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání) je plně 
hrazen  

 0 - přípravky, které se nevydávají pacientovi v lékárně (OME: D, U, O, K, T, B) 
1 – přípravek má započitatelný doplatek vyšší než nula: přepočítaný podle 
nejlevnějšího ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání), ten je první v 
pořadí 
Z – obsahuje látky, u kterých je ve vyhlášce stanovující seznam léčivých látek 
určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě uvedeno, že neplatí u diagnóz 
uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku. V případě 
předepsání v souladu s indikačním omezením, je přípravek hrazen ze 
zdravotního pojištění a doplatek započítáván způsobem obvyklým  

 N – přípravek není na trhu  
 X – nezapočítává se do limitu  
ZAP3 Započitatelný doplatek na UHR3 
NEZAP3 Příznak kategorie léčiva (započitatelnosti do limitu) 
 P – obsahuje látky zařazené mezi podpůrné a doplňkové 

U – některý přípravek ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání) je plně 
hrazen  

 0 - přípravky, které se nevydávají pacientovi v lékárně (OME: D, U, O, K, T, B) 



1 – přípravek má započitatelný doplatek vyšší než nula: přepočítaný podle 
nejlevnějšího ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání), ten je první v 
pořadí 
Z – obsahuje látky, u kterých je ve vyhlášce stanovující seznam léčivých látek 
určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě uvedeno, že neplatí u diagnóz 
uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku. V případě 
předepsání v souladu s indikačním omezením, je přípravek hrazen ze 
zdravotního pojištění a doplatek započítáván způsobem obvyklým  

 N – přípravek není na trhu  
 X – nezapočítává se do limitu 
S_REG Stav registrace, základní hodnoty jsou:  
 R – registrovaný LP  

B – přípravek po provedené změně může být uváděn na trh po dobu 6 
měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti 
registrace  
Q – přípravek mohl být uváděn na trh po dobu 6 měsíců po provedené 
konverzi kódů a může být používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle 
po dobu platnosti registrace  

 F – specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL  
 P – PZLÚ  
TCR Typ cenové regulace – nabývá hodnot: 
 MCV – maximální cena výrobce,  
 OP – regulace obchodní přirážky, výrobní cena nepodléhá regulaci podle 

cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR  
END Výběhové přípravky 
DAT Datum změny 
ZPVYD Klasifikace typu výdeje LP: 
 F – bez lékařského předpisu 
 O – bez lékařského předpisu s omezením 
 R – na lékařský předpis 
 V – vyhrazený LP 
 P – potraviny pro zvláštní lékařské účely 
RP1 – RP3 Rezervní pole 1 – 3 
NAZ_REG  Registrovaný název LP  
RP5 – RP6 Rezervní pole 5 – 6 
POC_UHR  číslo odpovídající počtu úhrad z p. v. z. p., tedy:  

 0 – nehrazený LP  
 X – LP s UHRX  

 Toto pole slouží jako napojení na pomocný číselník k číselníku HVLP  
RP8 – RP12 Rezervní pole 8 - 12 
 
Typ a délka jednotlivých polí je dána aktuálním Datovým rozhraním VZP ČR.     

Význam jednotlivých symbolů je uveden na: 

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni 

Symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a PZLÚ hrazených 
ze zdravotního pojištění uvádí vyhláška č. 63/2007 Sb. a vyhláška č. 376/2011 Sb. 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni


Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely – 
další úhrady (Pomocný číselník k číselníku HVLP)- HVLP_DU 

 

S účinnosti od 1. října 2019 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven 
ČR (SZP ČR) provádí další úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely na základě číselníku HVLP_DU, nově vydávaného SZP ČR.  

Název souboru HVLP_DUrrmmdd.txt, HVLP_DUrrmmdd.xls,  
 

Vysvětlení zkratek uváděných v záhlaví číselníku 
 

V záhlaví HVLP_DU jsou uváděny tyto zkratky: 

KOD Sedmimístný kód léčivého přípravku přidělovaný SÚKL 
PORADI_UHRX  Číslo pořadí úhrady X  
UHRX X-tá úhrada LP 
LEG_JUHRX Právní základ pro stanovení výše a podmínek jádrové úhrady LP/PZLÚ ze 

zdravotního pojištění; nabývá hodnot:  
 1 – první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého  
 přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.  

2 – druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d 
zákona č. 48/1997 Sb.  
E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  
F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce 
inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně 
vykonatelné  

 T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 
zákona č. 48/1997 Sb.  

 Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního 
léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné  

LIMX Limit vztažený k UHRX. Nabývá hodnot mezera, L, Z, O, K, T, U, H, B, E, W, A, 
D, S, nebo přípustných kombinací předchozích znaků 

OMEX Specifikace preskripčního omezení, vztaženého k UHRX 
INDX Indikační omezení (P nebo mezera), vztažené k UHRX 
PUHRX Příznak plné úhrady nabývá hodnot:  

 I - ekonomicky nejméně náročná varianta LP plně hrazených ze zákona  
J - LP u nichž MFC <= UHR1. Upozornění: Doprodeje dle Cenového předpisu 
Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou zohledněny  

 U – LP plně hrazený na základě dohody o úhradě  
JUHRX_PLATDO    Datum platnosti (datum do kterého je dočasná úhrada platná) 
ODTDX Obvyklá denní terapeutická dávka pro UHRX 
ODTDJX Obvyklá denní terapeutická dávka – jednotka pro ODTD1X 
ODTDBALX Obvyklá denní terapeutická dávka – počet v balení pro ODTDX 
EKVX Úhrada za ODTDX 



ZAPX Započitatelný doplatek na UHRX 
NEZAPX Příznak kategorie léčiva (započitatelnosti do limitu) 
 P – obsahuje látky zařazené mezi podpůrné a doplňkové  

U – některý přípravek ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání) je plně 
hrazen  

 0 - přípravky, které se nevydávají pacientovi v lékárně (OME: D, U, O, K, T, B)  
1 – přípravek má započitatelný doplatek vyšší než nula: přepočítaný podle 
nejlevnějšího ve skupině (stejná ATC + stejná cesta podání), ten je první v 
pořadí  
Z – obsahuje látky, u kterých je ve vyhlášce stanovující seznam léčivých látek 
určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě uvedeno, že neplatí u diagnóz 
uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku. V případě 
předepsání v souladu s indikačním omezením, je přípravek hrazen ze 
zdravotního pojištění a doplatek započítáván způsobem obvyklým  

 N – přípravek není na trhu  
X – nezapočítává se do limitu - nehrazený LP 

 
RP1 Rezervní pole 1 
RP2 Rezervní pole 2 
 
 
Typ a délka jednotlivých polí je dána aktuálním Datovým rozhraním VZP ČR.     

Význam jednotlivých symbolů je uveden na: 

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni 

Symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a PZLÚ hrazených 
ze zdravotního pojištění uvádí vyhláška č. 63/2007 Sb. a vyhláška č. 376/2011 Sb. 

 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

