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1. CÍL
Zajistit přípravu a následné zahájení ex offo správního řízení v rámci pravidelné revize systému úhrad ve 
věci změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

2. UŽIVATELÉ 
Pracovníci CAU, REG, OSS

3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY
Revize – pravidelné hodnocení souladu stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely se zákonem o veřejném zdravotním pojištění prováděné Ústavem nejméně jedenkrát 
ročně
Návrh hodnotící zprávy – dokument ve standardním formátu obsahující podklady pro revizi 
Seznam RSLP - popisuje vztah mezi léčivým přípravkem a jeho postavením v rámci referenčního systému, 
tzn. terapeutickou zaměnitelnost a zařazení do příslušné referenční skupiny. 
Ex-offo – správní řízení zahajované z moci úřední
LP/PZLÚ – léčivý přípravek/potravina pro zvláštní lékařské účely
VaPÚ – výše a podmínky úhrady
SŘ – správní řízení
PPK – oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace
OSS – oddělení spisové služby
NOČ – náměstek pro odborné činnosti
Ř – ředitel Ústavu
CAU – sekce cenové a úhradové regulace
MC – maximální cena
SŘDLP – aplikace pro vedení správních řízení
SSL AA – elektronická spisová služba Athéna
UR – oddělení stanovení výše a podmínek úhrady
SA – oddělení statistiky a analýz
ZÚ – základní úhrada
RS – referenční skupina léčivých látek, v zásadě terapeuticky zaměnitelných
RSLP – referenční skupina léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných

4. NAVAZUJÍCÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY

Tato verze neobsahuje odkazy na vnitřní pokyny a formuláře.

5. SOUVISEJÍCÍ OBECNĚ PLATNÉ PŘEDPISY, NORMY A PŘEDPISY EVROPSKÉ 
UNIE
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

6. POSTUP
6.1.Příprava a plánování revize systému úhrad 

6.1.1 Příprava Seznamu referenčních skupin léčivých přípravků
Seznam referenčních skupin léčivých přípravků (dále jen „Seznam RSLP“) je primárním zdrojem pro 
prioritizaci skupin zaměnitelných léčivých přípravků a sestavování plánu revize systému úhrad. Seznam 
RSLP je vytvářen na základě srovnání skutečné terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků. 
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Terapeutickou zaměnitelností se rozumí obdobná nebo blízká účinnost a bezpečnost a obdobné klinické 
využití.
Seznam RSLP vytváří PPK. Aktualizaci provádí PPK po registraci, změně registrace nebo zrušení registrace 
léčivého přípravku, a na základě hlášení UR/SA o změně v průběhu revize systému úhrad nebo na základě 
hlášení UR o pravomocném rozhodnutí o stanovení či změně výše a podmínek úhrady, jehož nedílnou 
součástí je zařazení léčivého přípravku do referenčního systému. Seznam je vytvářen a aktualizován 
v SŘDLP. 
Do Seznamu RSLP jsou zahrnuty všechny léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění.
Skupina zaměnitelných léčivých přípravků je jednoznačně identifikována názvem a číselným identifikátorem 
referenční skupiny přiděleným PPK a lze-li skupině přiřadit identifikátor skupiny a podskupiny dle platné 
vyhlášky o seznamu referenčních skupin, potom je přiřazen i tento. 
Přiřazení jednotlivých léčivých přípravků ke skupině zaměnitelných léčivých přípravků provádí PPK na kód 
SÚKL. 

6.1.2 Měsíční a týdenní plány revize
Plán připravují pracovníci UR ve spolupráci s SA. Plán je vytvářen ze Seznamu RSLP.
Podněty pro plán předávají vedoucím oddělení hodnotitelé SA a UR průběžně. SA zpracovává podněty pro 
plán na základě odhadu úspor prostředků zdravotního pojištění. Odhad úspor se provádí srovnáním údajů o 
změnách ceny původce, změn měnových kurzů a změn ve struktuře spotřeby léčivých přípravků 
v uplynulých 2 kalendářních čtvrtletích. 
Vedoucí sekce CAU návrh měsíčního, resp. ročního, plánu zkontroluje a odešle k ověření NOČ 5 pracovních 
dnů před koncem měsíce, resp roku.  NOČ návrh plánu předá ke schválení Ř nejpozději 2 pracovní dny před 
koncem měsíce, resp. roku. Schválený plán je publikován jako příkaz ředitele.
Pro interní potřebu pracovníků zapojených do revize a lepší kontrolu průběhu revize a plnění plánu
připravuje UR ve spolupráci s SA na konci týdne aktuální plán na týden následující. Schválené týdenní plány 
předává vedoucí UR elektronicky e-mailem vedoucímu PPK.

6.1.3 Pravidelné zveřejňování měsíčních plánů 

Schválený měsíční plán revize zveřejní administrativní pracovnice UR poslední pracovní den v měsíci na 
webové stránce Ústavu v části Pravidelná revize systému úhrad. 

6.2. Postup pro zahájení správního řízení
Časový harmonogram průběhu správního řízení (revize výše a podmínek úhrady) je uveden v příloze 1.

6.2.1 Výběr léčivých přípravků zahrnutých do revize
Příslušný hodnotitel UR/SA vybere ze Seznamu RSLP, který je veden v SŘDLP, referenční skupinu podle 
schváleného týdenního harmonogramu SŘ o změně VaPÚ ex offo. Ověří správnost zařazení LP zásadně
terapeuticky zaměnitelných v rámci RSLP a přiřadí je do návrhu hodnotící zprávy F-CAU-009-03.
Dále hodnotitel UR/SA identifikuje LP, u kterých probíhá individuální SŘ na VaPÚ nebo MC+VaPÚ, které lze 
rovněž zahrnout do revize prostřednictvím spojení SŘ. Postup spojování SŘ je uveden v SP-CAU-010.  
Příslušný hodnotitel UR/SA rovněž identifikuje LP, u kterých byl proveden převod registrace nebo změna 
názvu. Pro identifikované LP v běžících SŘ se ex offo SŘ znovu nezahajuje.

6.2.2 Návrh hodnotící zprávy
Příslušný hodnotitel UR/SA zpracuje návrh hodnotící zprávy do formuláře F-CAU-009-03.
Pouze v případech, kdy není před zahájením SŘ o změně VaPÚ ex offo údaj o ZÚ z dříve proběhlého SŘ o 
stanovení/změně VaPÚ kterémukoliv LP z RSLP, vypracuje SA odhad ZÚ, který do návrhu uvede.

6.2.3 Zveřejnění návrhu hodnotící zprávy
Návrh hodnotící zprávy zveřejní k  vnějším připomínkám administrativní pracovnice UR na webu v části 
Pravidelná revize systému úhrad na 14 kalendářních dnů. Externí připomínky jsou zasílány na CAU
prostřednictvím schránky revize@sukl.cz.

6.2.4 Příprava písemností pro oznámení zahájení SŘ v SŘDLP 
V den zveřejnění návrhu hodnotící zprávy sekretariát CAU založí spis v SSL AA a následně v aplikaci 
SŘDLP tak, aby bylo snadné identifikovat, že se jedná o spis v rámci revize, tzn. vygeneruje spisovou 
značku a označí spis identifikátorem revize (SUKLSxxxx-revize-RS 23/1nebo název léčivé látky). Následně 
do spisu vloží návrh hodnotící zprávy F-009-03.

mailto:revize@sukl.cz
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Spisovou značku společně s výběrem ze seznamu/tabulky připraveném hodnotitelem v bodě 6.2.1 předává 
sekretariát CAU elektronicky společnosti DERS týž den k přípravě písemností pro zahájení správního řízení,
tzn. veřejné vyhlášky F-CAU-009-01 a oznámení o zahájení správního řízení F-CAU-009-02.

6.2.5 Oznámení zahájení veřejnou vyhláškou a příprava Usnesení
Ústav pro oznámení o zahájení správního řízení využívá ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu.   
Po deseti dnech od zveřejnění návrhu hodnotící zprávy připraví a odešle sekretariát UR datovou zprávu 
opatřenou zaručeným elektronickým podpisem vedoucí OSS. Datová zpráva obsahuje podklady pro
zveřejnění na úřední desce Ústavu veřejnou vyhláškou F-CAU-009-01. Současně sekretariát UR předá OSS 
písemné Oznámení o zahájení F-CAU-009-02 k odeslání účastníkům řízení. Sekretariát UR týž den rovněž 
připraví Usnesení F-009-04 a vloží ho do spisu. Účastníkům se Usnesení nezasílá. 
V den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce, administrativní pracovnice UR zajistí zveřejnění 
oznámení o zahájení veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední 
desce). Zveřejnění na úřední desce zajistí OSS. Informaci o zveřejnění odešle pracovník OSS neprodleně 
administrativní pracovnici UR. 
Oznámení o zahájení veřejnou vyhláškou je zveřejněno na dobu 15 kalendářních dní. Obdobně je 
zveřejněnou zahájení na elektronické úřední desce; časové okno 15 dní je zadáno před zveřejněním.

6.2.6 Oznámení zahájení účastníkům řízení 
Pracovník OSS v den obdržení veřejné vyhlášky opatří veřejnou vyhlášku razítkem s datem jejího vyvěšení 
a vyvěsí veřejnou vyhlášku fyzicky na úřední desce Ústavu. Nejpozději den následující, OSS zajistí  
odeslání oznámení o zahájení účastníkům řízení. 

6.2.7 Zahájení 
OSS zajistí sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky Ústavu 16. den od jejího vyvěšení. Veřejnou      
vyhlášku opatří razítkem s datem sejmutí z úřední desky a předá ji sekretariátu CAU (v písemné podobě a 
naskenovanou prostřednictvím spisové služby Athena), který zajistí tentýž den vložení do spisu 
prostřednictvím aplikace SŘDLP.  Odstranění veřejné vyhlášky z elektronické úřední desky 16. den od jejího 
zveřejnění se provádí  automaticky prostřednictvím nastavení redakčního systému.
Správní řízení je zahájeno 16. den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Ústavu. 

7. PŘÍLOHY

Příloha 1.  Časové harmonogram průběhu správního řízení (revize výše a podmínek úhrady)
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