
 

žádost o 
stanovení 
VaPÚ LP

TRVALÁ

existuje již v systému 
podobný LP, který je 

v zásadě terapeuticky 
zaměnitelný?

NE
náleží LP do 

existující 
referenční 
skupiny? 

(seznam skupin 
stanoven 

vyhláškou MZ 
č. 384/2007 Sb.)

ANO

úhrada stanovena na 
základě základní 

úhrady referenční 
skupiny (na základě 
ODTD), a to ve výši:

a)

nejnižší ceny ODTD v EU

b)

denních nákladů jiné terapie snížených o marži a DPH, je-li 
srovnatelně účinná a nákladově efektivní (zohledňuje se i doba 

léčby), a SÚKL tu informaci má

c)

nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání o MC 
uzavřeném ve veřejném zájmu mezi zdravotní pojišťovnou a 

MAHem min. na dobu 1 roku s výpovědní dobou min. 3 měsíce, 
pokud je tato cena nižší než úhrada vypočtená podle a) a b)

d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném 
zájmu všemi ZP s MAHem min. na dobu 1 roku s výpovědní 

dobou min. 3 měsíce a se závazkem dostupnosti, pokud je tato 
úhrada nižší než úhrada vypočtená podle a), b) a c); cena pro 

konečného spotřebitele nesmí překročit nejvyšší možnou 
úhradu pro konečného spotřebitele

NE

vytvořil SÚKL 
pseudoreferenční 

skupinu?
ANO

NE

je LP 
nákladově 
efektivní?

ANO

úhrada stanovena ve výši dle návhu MAHa, 
pokud je stejná nebo nižší než cena v Evropě

NE, nebo 

NEJISTOTA

MAH opětovně vyjednává se SÚKLem (dodá 
nové podklady) anebo jedná s VZP a SZP  => 

když VZP a SZP napíšou SÚKLu, že se povedlo s 
MAHem dosáhnout dohody, tak SÚKL tuto 

informaci akceptuje a stanoví úhradu ve výši 
dle návrhu MAHa, aniž by zkoumal, na čem se 

MAH a ZP dohodli

ANO

jsou splněny podmínky 
podle § 39b odst. 5?

(tj. nejsou požadovány 
VaPÚ nad rámec 

podobného LP, žadatel 
požádá v řízení podle §
39g odst. 9, stanovení 

úhrady nebrání 
podmínky podle § 15 

odst. 6 písm. e) nebo §
39g odst. 10 a je 
zároveň podána 

žádost o stanovení MC 
podobného LP)

ANO

úhrada 
vypočtena 

podle 
podobného LP 

a snížena o:

30%, jde-li o biologikum a v 
systému úhrad je jen 1 

podobný LP, který je taky 
biologikum

40%, jde-li o generikum a v 
systému je jen 1 podobný LP, 

který není generikum

SÚKL neprodleně 
zahájí zkrácenou 
revizi, v níž sníží 

základní úhradu v 
referenční skupině o:

32%, byl-li první 
podobný LP registrován 

jako  generikum

15%, nebyl-li první 
podobný LP registrován 

jako generikum

15%, byl-li první 
podobný LP registrován 

jako biologikum

15%, nejde-li o generikum a v 
systému je jen 1 podobný LP, 

který není generikum

NE použije se výše 
základní úhrady 

referenční 
skupiny a sníží 

se o:

DO
ČA

SN
Á

jde o VILP, u něhož není dostatek údajů o nákladové 
efektivitě nebo výsledcích léčby v klinické praxi a 

zároveň jsou splněny podmínky podle § 39d odst. 1, 
tj. je dán veřejný zájem, dostupné údaje odůvodňují 

dostatečně průkazně přínos VILP pro léčbu, VILP 
splňuje ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je 
již hrazen alespoň ve 2 zemích referenčního koše. 
Zároveň se MAH zavázal zajistit náležitosti podle §

39d odst. 3, tj. průběžné hodnocení terapie VILPem, 
limitaci dopadu na rozpočet v.z.p., hodnocení 

nákladové efektivity a úhradu nákladů na doléčení 
pacientů po skončení dočasné úhrady VILPu

SÚKL stanoví 1. 
dočasnou VaPÚ na 

24 měsíců 
obdobným 

postupem jako 
podle § 39c 

(oranžový postup)

žádost o 2. dočasnou 
úhradu

(lze podat nejpozději 6 
měsíců před koncem 1. 
dočasné úhrady, musí 

obsahovat výsledky 
závazku MAHa podle §

39d odst. 3)

SÚKL stanoví 2. 
dočasnou VaPÚ na 

12 měsíců 
postupem podle §

39c odst. 2 až 5 
(oranžový postup)

POSTUP STANOVENÍ VÝŠE 
A PODMÍNEK ÚHRADY LP 

§§ 39b až 39d zákona č. 48/1997 Sb.  


