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Jádrová úhrada
Dnešní výpočet základní úhrady


Dnes se vychází z ceny pro konečného spotřebitele rozhodné pro
stanovení základní úhrady referenční skupiny (tj. nejnižší cena
referenčního přípravku, popř. tato cena upravená s ohledem na
ustanovení § 13 vyhlášky č. 92/2008 Sb. či cena nejméně
nákladného léčivého přípravku ve skupině přílohy č. 2 zákona č.
48/1997 Sb.). Tato cena je přepočtena na cenu za ODTD, jež
představuje základní úhradu referenční skupiny. Základní úhrada tak
dnes

zahrnuje

poměrnou

část

maximální

obchodní

přirážky

referenčního přípravku, která odpovídá počtu ODTD v referenčním
přípravku, a DPH.

Jádrová úhrada

Dnešní výpočet základní úhrady

ZÚ = CKS / ODTD 1



ZÚ – základní úhrada



CKS – cena pro konečného spotřebitele rozhodná pro
stanovení základní úhrady



ODTD 1 – počet ODTD v přípravku rozhodného pro
stanovení základní úhrady

Jádrová úhrada
Dnešní výpočet úhrady konkrétního LP


Pokud odhlédneme od související otázky koeficientů a bonifikací, pak
platí, že úhrada předmětného léčivého přípravku odpovídá součinu
základní úhrady a počtu ODTD v předmětném léčivém přípravku. Lze
tedy dovodit, že úhrada libovolného léčivého přípravku v sobě dnes
zahrnuje maximální obchodní přirážku přípravku rozhodného pro
stanovení základní úhrady v poměru vyjádřeném zlomkem (počet
ODTD v přípravku rozhodném pro stanovení základní úhrady / počet
ODTD v posuzovaném léčivém přípravku) a DPH.

Jádrová úhrada

Dnešní výpočet úhrady konkrétního LP

UHR LP = ZÚ x ODTD 2



UHR LP – úhrada posuzovaného léčivého přípravku



ZÚ – základní úhrada



ODTD 2 – počet ODTD v posuzovaném léčivém přípravku

Jádrová úhrada
Nový výpočet jádrové základní úhrady


Nově se bude vycházet z ceny výrobce rozhodné pro stanovení
jádrové základní úhrady referenční skupiny (tj. nejnižší cena
referenčního přípravku, popř. tato cena upravená s ohledem na
ustanovení prováděcí vyhlášky či cena nejméně nákladného léčivého
přípravku ve skupině přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.). Tato cena
bude přepočtena na cenu za ODTD a bude představovat jádrovou
základní úhradu referenční skupiny. Jádrová základní úhrada tak
nebude zahrnovat obchodní přirážku přípravku rozhodného pro
stanovení základní úhrady ani DPH.

Jádrová úhrada

Nový výpočet jádrové základní úhrady

JZÚ = CV / ODTD 1



JZÚ – jádrová základní úhrada



CV – cena výrobce rozhodná pro stanovení jádrové základní
úhrady



ODTD 1 – počet ODTD v přípravku rozhodném pro stanovení
jádrové základní úhrady

Jádrová úhrada
Nový výpočet jádrové úhrady konkrétního LP


Pokud opět odhlédneme od související otázky koeficientů a bonifikací,
pak musí platit, že jádrová úhrada libovolného léčivého přípravku bude
odpovídat

součinu

jádrové

základní

úhrady

a

počtu

ODTD

v posuzovaném léčivém přípravku. Lze tedy dovodit, že nejvyšší možná
úhrada pro konečného spotřebitele posuzovaného léčivého přípravku
v sobě bude muset nutně zahrnovat maximální obchodní přirážku
přípravku rozhodného pro stanovení jádrové základní úhrady v poměru
vyjádřeném zlomkem (počet ODTD v přípravku rozhodném pro
stanovení základní úhrady / počet ODTD v posuzovaném léčivém
přípravku) a DPH.

Jádrová úhrada

Nový výpočet jádrové úhrady konkrétního LP
JUHR LP = JZÚ x ODTD 2



JUHR LP – jádrová úhrada posuzovaného léčivého přípravku



JZÚ – jádrová základní úhrada



ODTD 2 – počet ODTD v posuzovaném léčivém přípravku

Jádrová úhrada

Přepočet stávající úhrady na jádrovou úhradu a naopak


Zákon č. 298/2011 Sb., 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 další související
zákony stanoví, že stávající úhrady platí i nadále a SÚKL je má převést
na jádrové úhrady, a to tak, že je poníží o uplatněnou obchodní
přirážku a DPH, a na nejvyšší možné úhrady pro konečného
spotřebitele navýšením o aktuálně platnou obchodní přirážku a DPH



Jakékoli zohledňování ODPOČTŮ zákon NESTANOVUJE!

Jádrová úhrada
Přepočet stávající úhrady na jádrovou úhradu a naopak


Nově vypočtené (nebo jen administrativně přepočtené) nejvyšší možné
úhrady pro konečného spotřebitele léčivých přípravků by měly být shodné
s aktuálně platnou výší úhrad těchto přípravků (pokud tyto úhrady byly
stanoveny v době platnosti 10% DPH, a při domněnce, že DPH a maximální
obchodní přirážka se nezmění).



Platí tedy, že při přepočtu z úhrady pro konečného spotřebitele na jádrovou
úhradu a poté zpět z jádrové úhrady na úhradu pro konečného spotřebitele
musíme dojít ke stejným hodnotám, pokud ve výpočtech „tam i zpět“ budeme
používat stejnou maximální obchodní přirážku a DPH.



Poměr dnešních výší úhrad konkrétních léčivých přípravků oproti základní
úhradě musí být shodný s poměrem nově vypočtených jádrových úhrad
konkrétních léčivých přípravků oproti nové jádrové základní úhradě.

Jádrová úhrada
Přepočet stávající úhrady na jádrovou úhradu
JUHR LP = [UHR LP / DPH - NÁPOČET / (počet ODTD
v balení ref. LP / počet ODTD v balení LP)] / sazba



JUHR LP – jádrová úhrada posuzovaného léčivého přípravku



UHR LP – úhrada posuzovaného léčivého přípravku v současné době



DPH – daň z přidané hodnoty, která byla účinná ke dni vydání rozhodnutí
o základní úhradě



NÁPOČET – výše nápočtu použitého pro zjištění hodnoty maximální obchodní
přirážky při výpočtu ceny pro konečného spotřebitele rozhodné pro stanovení
základní úhrady



sazba – reálné číslo 1,xx; kde xx je procentní výše sazby maximální obchodní
přirážky uplatněné při výpočtu ceny pro konečného spotřebitele rozhodné pro
stanovení základní úhrady

Jádrová úhrada
Přepočet jádrové úhrady na finální úhradu
UHR LP = [JUHR LP x sazba + NÁPOČET / (počet ODTD v balení ref. LP /
počet ODTD v balení LP) ] x DPH


UHR LP – nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele posuzovaného léčivého
přípravku



JUHR LP – jádrová úhrada posuzovaného léčivého přípravku



sazba – reálné číslo 1,xx; kde xx je procentní výše sazby maximální obchodní přirážky
uplatněné při výpočtu ceny pro konečného spotřebitele rozhodné pro stanovení jádrové
základní úhrady platné a účinné při uplatnění nároku na úhradu léčivého přípravku (př.
36% výše maximální obchodní přirážka bude vyjádřena sazbou 1,36)



NÁPOČET – výše nápočtu použitého pro zjištění hodnoty maximální obchodní přirážky
při výpočtu ceny pro konečného spotřebitele rozhodné pro stanovení jádrové základní
úhrady platné a účinné při uplatnění nároku na úhradu léčivého přípravku



DPH – daň z přidané hodnoty, která byla platná a účinná při uplatnění nároku na úhradu
léčivého přípravku
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