Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail: posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz
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1

P/N
N

Označení
KOD

Typ
C

Velikost Název
7 kód SÚKL

2
3

N
N

PORADI_UHRX
UHRX

N
N

3 pořadí úhrady
13,2 X-tá úhrada

4
5

N
N

JUHRX
LEG_JUHRX

N
C

13,2 X-tá jádrová úhrada
1 právní základ X-té jádrové
úhrady

6

N

ODKAZ_JUHRX

C

7

N

LIMX

C

8

N

OMEX

C

40 specializace předepisujícího
lékaře

9

N

INDX

C

1 příznak indikačního omezení

10

N

PUHRX

C

1 příznak plné úhrady

11

N

JUHRX_PLATDO

D

8 platnost X-té úhrady do

12

N

ODTDX

N

13

N

ODTDJX

C

20 odůvodnění stanovení X-té
úhrady
2 vykazovací limit X-té úhrady

13,4 obvyklá denní terapeutická
dávka pro X-tou úhradu
5 jednotka množství léčivé látky
v ODTDX

Popis
Kód léčivého přípravku (dále LP) přidělený SÚKL variantě LP v rámci rozhodnutí o registraci LP, nebo
přidělený neregistrovanému LP zařazenému do specifického léčebného programu (dále SpLP), nebo
přidělený potravině pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ).
Pořadové číslo úhrady od úrovně 4 a výše
Výše X-té úhrady léčivého přípravku/PZLÚ stanovená SÚKL podle §39d zákona č. 48/1997 Sb. pro konečného
spotřebitele (JUHRX navýšená o maximální obchodní přirážku dle cenového předpisu Ministerstva
zdravotnictví ČR a DPH).
Výše X-té jádrové úhrady léčivého přípravku/PZLÚ stanovená SÚKL dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.
Právní základ pro stanovení výše a podmínek jádrové úhrady LP/PZLÚ ze zdravotního pojištění; nabývá
hodnot:
1 - první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39 d zákona č. 48/1997 Sb.
2 - druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39 d zákona č. 48/1997 Sb.
E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud
nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné
F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud
nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné
T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo
právní moci a je předběžně vykonatelné
Obsahuje spisovou značku správního řízení SÚKL
Způsob vykazování X-té úhrady LP/PZLÚ zdravotní pojišťovně.
K poli LIMX je k dispozici společný pomocný číselník stavových hodnot LIM.
Specifikace preskripčního omezení, pro X-tou úhradu LP/PZLÚ, založená na specializaci předepisujícího
lékaře. Pro jeden kód LP/PZLÚ může současně nabývat více hodnot OME.
K poli OMEX je k dispozici společný pomocný číselník stavových hodnot OME.
Indikační omezení (P) pro X-tou úhradu LP/PZLÚ. Pro detail indikačního omezení (indikace nebo klinický
stav, kterým je podmíněna X-tá úhrada LP/PZLÚ) je k dispozici pomocný číselník DETINDX (X = pořadové
číslo úhrady od úrovně 4 a výše).
Příznak plné úhrady nabývá hodnot:
J – pro LP, které jsou plně hrazené v případě, že MFC <= UHRX. Upozornění: Doprodeje dle cenového
předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou zohledněny.
U – LP plně hrazený na základě dohody o úhradě dle §39c odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.
X-tá úhrada je stanovována na 24 resp. 12 měsíců. V poli je vyplněno datum, do kterého je dočasná úhrada
platná.
Obvyklá denní terapeutická dávka pro X-tou úhradu
Obvyklá denní terapeutická dávka pro X-tou úhradu– jednotka pro ODTDX
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14
15
16
17

P/N
N
N
N
N

Označení
ODTDBALX
EKVX
ODKAZ_EKVX
ZAPX

Typ
N
N
C
N

18

N

NEZAPX

C

Velikost
11,4
13,4
20
13,2

Název
počet ODTDX v balení LP
úhrada za ODTDX
odůvodnění stanovení EKVX
započitatelný doplatek pro Xtou úhradu
1 symbol započitatelnosti do
limitu

Popis
Počet obvyklých terapeutických dávek v balení pro ODTDX.
X-tá úhrada LP za ODTDX, je-li SÚKL stanovena podle §39d zákona č. 48/1997 Sb.
Obsahuje spisovou značku správního řízení SÚKL
Započitatelný doplatek na UHRX podle sdělení MZ ČR, stanovený podle § 16b, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.
Příznak kategorie léčiva (započitatelnosti do limitu) podle sdělení MZ ČR, stanovený podle § 16b, odst. 1
zákona č. 48/1997 Sb.
K poli NEZAPX je k dispozici pomocný číselník NEZAP.

Kódová stránka 1250 WIN CZ
Oddělovač polí „|“
Sloupec P/N identifikuje povinná a nepovinná pole Seznamu
Sloupec Typ identifikuje vlastnosti jednotlivých polí takto:
"C" - znakový atribut
"N" - numerický atribut
"D" - datum ve formátu "ddmmrrrr"
Sloupec Velikost uvádí rozsah polí. V případě numerických ve formátu "x, y" ("x" míst včetně desetinné čárky, z toho "y" desetinných)
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