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Výstupy minulých setkání

• 2010 – prezident SZP ČR : Úkolem pro následující 
období bude definovat kritéria zajišťující rovnováhu 
mezi náklady na léčivé přípravky a efektivitou léčby

• 2011 – prezident SZP ČR: v potřebném množství za 
přijatelných ekonomických i sociálních podmínek:přijatelných ekonomických i sociálních podmínek:

úhrada (ZP) co nejširšího spektra léčiv a sociálně 
únosný doplatek (pacient), nárůst nákladů na léky 
sladit s příjmy ZP - léčbu je nutné poskytnout lidem, 
kteří ji skutečně potřebují a/nebo mají z léčby 
největší profit
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Růst nákladů podle odborností
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Náklady na léky v CSP v % celkových 

nákladů na léky
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Konkrétní situace rok 2012

• OZP – DODATEK odeslán, základ pro CL - 98% úhrady na 110% pac.

• RBP – DODATEK odeslán, základ pro CL - zálohově platby – průběžné 

financování odpovídající cca 103% 2010 s přihlédnutím k roku 2011

• ČPZP – DODATEK neodeslán, základ pro CL - sumární číslo ve výši 100% 

roku 2011 

• ZP M-A DODATEK odeslán, základ pro CL - v dodatku odkaz na vyhlášku • ZP M-A DODATEK odeslán, základ pro CL - v dodatku odkaz na vyhlášku 

individuální projednávání žádostí.

• ZPŠ – DODATEK většinově neodeslán, CL – celková suma 2011 nebo 2010 

dle roku kdy byl objem vyšší, individuální zohlednění rozléčených

• ZPMV – DODATEK neodeslán, základ pro CL - hrazené průběžně, žádosti 

řešené individuálně

• VoZP – DODATEK odeslán, základ pro CL - v dodatku odkaz na vyhlášku 
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Aplikace vyhlášky

• Vyhláška: 98% úhrady roku 2010 dej v diagnóze 110% pojištěnců

• Modelace nad daty:  
– svazové ZP – většinou v jednom centru statisticky nevýznamný počet léčených v roce 

2010

– Jedna dg u svazové ZP modelace nad daty: – Jedna dg u svazové ZP modelace nad daty: 

• (Rok 2010 úhrada*98%)*110% počtu léčených poj roku 2010 – 8, 602 mln Kč

• Celkový objem financí roku 2011 ve výši 100% - 8, 633 mln Kč

– Změna mezi roky 2010 – 2011 v rozsahu smluvně ujednaných ATC

– Individuální jednání s managementy ZZ

– Princip celkového objemu na centrovou péči často využíván u svazových ZP
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Místo závěru

• definovat kritéria zajišťující rovnováhu mezi náklady 
na léčivé přípravky a efektivitou léčby se nám dosud 
nepovedlo v žádném oboru

• Úkole ZP je zajistit dostupnou péči a současně 
„racionalizovat systém“ a zamezit plýtvání 

Informace o lécích:

MUDr Karel Němeček, CSc. 

předseda lékové komise SZP ČR
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