Jak vyhledávat
v databázi léků
www.sukl.cz

Kde najít databázi léků?
Databázi léků naleznete na webové stránce
Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
na titulní straně v levém sloupci (viz obr. 1).
Databáze léků obsahuje všechny léčivé přípravky
registrované v ČR.

Obr. 1

Vstup do databáze léků
V základním formuláři (viz obr. 2), lze vyhledávat
podle:
Začátku názvu léčivého přípravku
Kódu SÚKL
ATC skupiny
Začátku názvu účinné látky
Cesty podání
Stavu registrace
Dále si lze předvolit vyhledávání mezi:
Všemi léčivými přípravky
Léčivými přípravky vázanými na lékařský
předpis
Léčivými přípravky vázanými na lékařský
předpis s modrým pruhem
Léčivými přípravky vázanými na lékařský
předpis s omezením
Léčivými přípravky bez lékařského předpisu

Léčivými přípravky bez lékařského předpisu
s omezením
Léčivými přípravky bez lékařského předpisu
s omezením (RLPO)
Zároveň je možné zaškrtnout vyhledávání mezi
léčivými přípravky:
Hrazenými – přípravky, které nají stanovenou
úpravu z veřejného zdravotního pojištění, jsou
barevně označeny.
Plně hrazenými – přípravky, u kterých
úhrada ze zdravotního pojištění plně pokrývá
orientační prodejní cenu
Obchodovanými – tučně jsou označeny
přípravky s aktivním výskytem na černém
trhu (dle pravidelného hlášení dodávek
distributorů v předchozím čtvrtletí)
Nehrazenými

Obr. 2

Rozšířené vyhledávání
Po kliknutí „Více parametrů“ se zobrazí další možnosti (viz obr. 3):
Léčivé přípravky ve specifickém léčebném
programu
Vyhrazené léčivé přípravky
Homeopatika
Potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)
Léčivé přípravky v rámci souběžného dovozu a
distribuce
Léčivé přípravky s povolenou cizojazyčnou
šarží
Léčivé přípravky s podezřením na doping

Registrační číslo – lze vyhledávat dle konkrétního registračního čísla daného přípravku
Braillovo písmo
Schváleno – text na obalu odpovídá
zákonným požadavkům
Výjimka
U léčivého přípravku nebylo požádáno
o uvedení Braillova písma na obalu, resp.
o výjimku z uvedení Braillova písma na
obalu, nebo tato žádost nebyla vyřízena
Držitel rozhodnutí o registraci – lze zvolit
konkrétního držitele rozhodnutí o registraci

Obr. 3

Seznam vyhledaných léčivých přípravků
Po zadání názvu konkrétního léku nebo po zvolení požadovaných kritérií do vyhledávacího formuláře se
zobrazí seznam odpovídajících léčivých přípravků (viz obr. 4).

V seznamu se zároveň zobrazují tyto informace:
Název léčivého přípravku
Doplněk názvu
Kód SÚKL
Registrační číslo
SPC, PIL
ATC skupina
Stav registrace
Zda je lék obchodovaný
(symbol mincí )
Zda je lék hrazen ze zdravotního pojištění (zelený
symbol ).

Obr. 4

Detail léčivého přípravku
Po kliknutí na konkrétní léčivý přípravek se zobrazí detail léčivého přípravku, kde naleznete další důležité
informace. Pro větší přehlednost jsou tyto informace rozděleny do šesti jednotlivých záložek, umístěných
v horizontální nabídce:
K dispozici jsou tyto záložky:
Základní
Doprovodné texty
Ceny a úhrady
Dostupnost
Dovoz ve zvláštním režimu
Kontakty
ZÁLOŽKA „ZÁKLADNÍ“ (obr. 5)
Kód SÚKL
Název léčivého přípravku
Doplněk názvu
Cesta podání
Léková forma
Velikost balení
Síla
Jazyk obalu
Typ balení
Režim výdeje
Účinná látka
ATC skupina
Název ATC skupiny
Obr. 5
Informace o registraci (obr. 6)
Registrační číslo
Registrační procedura
Stav registrace
Držitel rozhodnutí o registraci
Země držitele
Obr. 6

ZÁLOŽKA „DOPROVODNÉ TEXTY“ (obr. 7)
Souhrn údajů o přípravku (SPC)
Rozhodnutí o registraci (NR)
Příbalová informace (PIL)
Veřejná zpráva o hodnocení (PAR)
Text na obalu
Braillovo písmo
EAN kód

Obr. 7

ZÁLOŽKA „CENY A ÚHRADY“ (obr. 8)
Maximální cena výrobce/původce – horní limit ceny, za kterou může výrobce nebo dovozce uvádět lék na český trh
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce – informace zda je maximální cena výrobce
stanovena rozhodnutím SÚKL nebo dle zákona nebo se jedná o ohlášenou cenu původce
Jádrová úhra da ze zdravotního pojištění – základní hodnota úhrady, která slouží pro výpočet
finální výše úhrady ze zdravotního pojištění při výdeji léku v lékárně
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění – jádrová úhrada navýšená o maximální možnou obchodní přirážku a DPH; jedná se o nejvyšší možnou úhradu ze zdravotního pojištění
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění – informace zda je úhrada stanovena rozhodnutím
SÚKL nebo dle zákona nebo dle úhradové soutěže
Indikační omezení úhrady – úhrada ze zdravotního pojištění je omezena pouze na konkrétní indikaci, tedy na léčbu konkrétní nemoci
Specializace předepisujícího lékaře – úhrada ze zdravotního pojištění je omezena na konkrétní
specializaci lékaře nebo na konkrétní specializované pracoviště
Vykazovací limit – úhrada ze zdravotního pojištění je vázána na způsob poskytnutého ošetření –
ambulantní či za hospitalizace, dále může být koncentrována pouze do vybraných zdravotnických
zařízení
Orientační prodejní cena – výpočet prodejní ceny za použití horního limitu ceny, za kterou je přípravek možné uvádět na trh, maximální povolené obchodní přirážky a DPH
Orientační doplatek – hodnota odpovídající rozdílu mezi orientační prodejní cenou a maximální
úhradou ze zdravotního pojištění; jedná se o nejvyšší možný doplatek pacienta
Započitatelný doplatek – výše doplatku, kterou je možné započíst do ochranného limitu; pokud je
skutečný doplatek menší než tento vypočítaný započitatelný doplatek, započítává se částka skutečně zaplacená
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) – výše doplatku, kterou je možné započíst
do ochranného limitu u osob starších 65 let (včetně); pokud je skutečný doplatek menší než tento
vypočítaný započitatelný doplatek, započítává se částka skutečně zaplacená.

Obr. 8

ZÁLOŽKA „DOSTUPNOST“ (obr. 9)
V této záložce jsou uvedeny informace od držitele rozhodnutí o registraci v případě, že u konkrétního
léku nahlásil zahájení, obnovení, přerušení či ukončení dodávek léku.

Obr. 9

ZÁLOŽKA „DOVOZ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU“ (obr. 10)
V případě, že je u léčivého přípravku schválen jeden z níže uvedených režimů, jsou zde uvedeny bližší
informace.
Informace o souběžném dovozu
Informace o souběžné distribuci
Informace o specifickém léčebném programu
Informace o cizojazyčné šarži

Obr. 10

ZÁLOŽKA „KONTAKTY“ (obr. 11)
Zde naleznete kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované
držitelem rozhodnutí o registraci daného léku.
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