
 Svaz zdravotních pojišťoven ČR 
 

Revize úhrad NHVLP SZP ČR 

Metodika ke sjednocení výše úhrad u vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků hrazených jako 
ZÚLP při poskytování lůžkové péče v rámci příslušné ATC skupiny 

 
Oprávnění provést revizi úhrad vyplývá z § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění: Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a 
potraviny pro zvláštní lékařské účely v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře 
a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí. 

V každé ATC skupině dojde ke srovnání vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků (LP), jejichž 
úhrada bude nastavena dle léčivého přípravku, který je objektivně nejméně ekonomicky náročný a je 
zdravotním pojišťovnám vykazován k úhradě. 

 LP, kterých se týká revize:  
o v okamžiku zahájení jsou součástí číselníku NHVLP, 
o jsou účtovány jako ZÚLP při poskytování lůžkové péče, 
o LP jsou dostupné na trhu ČR, 
o mají rozdílnou výši úhrady za ekvivalent (úhrada/ ODTDBAL). 

 
 Nástrojem pro aplikaci podmínky nejméně ekonomicky náročné varianty a podmínkou pro 

zařazení v NHVLP SZP ČR je Smlouva o dohodnuté konečné ceně (DKC) LP uzavřená mezi držitelem 
registrace a SZP ČR. 

 
 DKC - cena pro konečného spotřebitele, která bude vždy nižší než úhrada pro konečného 

spotřebitele stanovená pro ambulantní sektor (předpokladem je neuplatnění maloobchodní 
marže a uplatnění minimální velkoobchodní marže). 

 
 Aplikace DKC na úhrady ostatních LP v rámci revidované ATC skupiny  

o srovnání obsahu léčivé látky v revidovaných zaměnitelných LP,  
o přepočet DKC na cenu za ODTD (EKV = DKC/ODTDBAL), 
o promítnutí výše EKV do úhrad ostatních LP revidované ATC skupiny. 

 

 Vyřazení LP z NHVLP 
o LP není nejméně 12 měsíců vykazován, 
o držitel neuzavře smlouvu o DKC na cenu podle EKV v revidované skupině. 

 
Časový harmonogram: 

 1. měsíc - zahájení revize, zveřejnění Oznámení o zahájení revize úhrad vybraných ATC,  
 2. měsíc - přijetí a hodnocení nabídek, 
 3. měsíc - uzavření smluv a promítnutí nových revidovaných úhrad,  
 publikace v NHVLP SZP ČR v následujícím měsíci. 
 Podklady pro zahájení revize jsou analyzovány pravidelně, podle vyhodnocení je přistoupeno 

k provedení revize v 1. a 3. čtvrtletí, v případě aktuální potřeby i vícekrát. 
 
 

V Praze dne 30. 1. 2017  LK SZP ČR 


