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1. Cíle Pozitivního listu SZP ČR 

1.1. Zajistit pacientům lék bez doplatku 

1.2. Usnadnit předepisujícím lékařům orientaci v LP, které jsou v maximální možné míře SZP ČR 

doporučovány k preskripci  

1.3. Minimalizovat náklady pro ZP 

 

2. Pravidla tvorby Pozitivního listu 

2.1. Zařazení LP probíhá v závislosti na nabídkách držitelů nebo v souvislosti s probíhajícími správními 

řízeními o změnách cen a úhrad LP 

2.2. LP mohou být zařazeny kdykoliv v průběhu roku s platností ceny od 1. dne následujícího měsíce 

nebo podle dohody 

2.3. Do Pozitivního listu mohou být zařazeny LP, které splní následující podmínky: 

2.3.1. Uzavření smlouvy DNC(V) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

2.3.2. V případě změny MFC nebo JUHR na základě podnětu držitele rozhodnutí o registraci 

nebo SÚKLU (revize) – nutno uzavřít dodatek smlouvy, který by zajistil opětovné splnění 

požadovaných kritérií  

2.3.3. Při nesplnění kritérií je LP vyřazen z Pozitivního listu 

2.4. Kritéria pro zařazení LP do Pozitivního listu 

2.4.1. Hodnota uzavřené smluvní ceny je nižší než UHR minimálně o 5 % (DNC < UHR nebo 

UHR/ODTD < EKV)  

(výjimka je možná pouze ve veřejném zájmu dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění) 

2.4.2. LP je pro pacienta bez doplatku 

2.4.3. LP má zajištěnou dostupnost na trhu (nejméně 3 % v léčivé látce)  

2.4.4. Zařazený LP je ekonomicky nejméně nákladnou variantou nebo náklady na úroveň 

nejméně nákladného LP snížil 
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3. Kdy jsou LP zařazovány do Pozitivního listu 

3.1. Na webových stránkách SZP ČR je zveřejněna informace o podmínkách pro zařazení a možnosti 

zařazení LP na Pozitivní list  

3.2. Léková komise pro zajištění cílů v bodě 1 může vypsat výzvu k předložení nabídky na zařazení LP, 

výzva bude zveřejněna na webových stránkách 

3.3. Smluvní ujednání DNC(V) je uzavíráno při splnění předepsaných podmínek s účinností k 1. dni 

následujícího měsíce od podpisu smlouvy  

 

4. Schvalování Pozitivního listu 

4.1. Nově zařazované LP na pozitivní list schvaluje Léková komise SZP ČR 

4.2. Schválená podoba Pozitivního listu je v nejbližším termínu předkládána Zdravotní sekci a Radě 

SZP ČR na vědomí 

 

5. Zveřejnění pozitivního listu 

5.1. Pozitivní list je zveřejněn na webu SZP ČR (a webech svazových pojišťoven) 

5.2. Vždy je uveřejněna aktuálně platná verze s datumem, od kterého je platná 

5.3. Při zařazení nového LP nebo jiných změn dojde k aktualizaci zveřejněného dokumentu, spolu 

s komentářem, k jakým změnám došlo 

 

6. Kontrola pozitivního listu 

6.1. Kontrola je prováděna jednou měsíčně při zpracovávání SCAU do databáze ODTD 

6.2. Kontroluje se dostupnost LP a zda nedošlo ke změnám cen nebo úhrad u přípravků z Pozitivního 

listu nebo jejich terapeuticky zaměnitelných alternativ  

 

7. Kalkulace úspor 

7.1. Probíhá po skončení kalendářního roku  

7.1.1. Úspora se vypočte jako rozdíl mezi potenciálními náklady, které by byly vynaloženy za 

léčivé přípravky v dané ATC skupině, kdyby nebylo pozitivního listu, a mezi skutečnými 

náklady v dané ATC  
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8. Seznam zkratek 

ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická skupina 

DNC(V) – dohodnutá nejvyšší cena (výrobce) 

EKV – úhradový ekvivalent 

JUHR – jádrová úhrada 

LP – léčivý přípravek 

MFC – cena pro konečného spotřebitele 

ODTD – obvyklá denní terapeutická dávka 

SCAU – seznam cen a úhrad hrazených přípravků publikovaný SÚKL 

SÚKL – státní ústav pro kontrolu léčiv 

SZP ČR – Svaz zdravotních pojišťoven České republiky 

UHR – úhrada ve výši pro konečného spotřebitele 
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