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Neproběhlé revize

• 1. prosinec 2011

2 031 přípravků v Seznamu SUKL2 031 přípravků v Seznamu SUKL

• 1. duben 2012

1 944 přípravků v Seznamu SUKL



1. prosinec 2011 – jádrová 
úhrada 

• došlo kprůměrnému navýšení úhrad o 
6,78%, což při ročních nákladech 2,835 
mld Kč představuje navýšení o 220 mil. mld Kč představuje navýšení o 220 mil. 
Kč/rok v rámci SZP.

• jednalo se o léčivé přípravky, které měly 
úhradu stanovenou ještě s původní DPH 
(9% nebo 5%) a původní marží. 



1. leden 2012 
obchodní přirážka+DPH 

– nová marže zvýší náklady za LP asi o 40 mil – nová marže zvýší náklady za LP asi o 40 mil 
Kč

– nová DPH zvýší náklady za LP asi o 700 mil 
Kč



1. duben 2012

Zrušení Janoty II (Šnajdr) představuje 

navýšení ročních nákladů na léčivé přípravky navýšení ročních nákladů na léčivé přípravky 

SZP ČR o 363,4 mil. Kč (propočteno na 

spotřeby balení roku 2011). 



12/2011 - 4/2012

– jádrová úhrada  220 mil Kč

– marže 40 mil Kč– marže 40 mil Kč

– DPH  700 mil Kč

– Janota 2  360 mil Kč

Celkem 1 320 mil Kč



Vývoj úrovně úhrad 2009-2012



Náklady na léky SZP 2008-2011
(CSP-červeně)
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Informa ční Číselník

Léčivé přípravky jsou rozděleny podle ATC, 
forem a sil do skupin.

V nich jsou seřazeny podle výšky úhrady V nich jsou seřazeny podle výšky úhrady 
připadající na ekvivalent, při shodnosti je 
dalším kritériem výše možného doplatku, 
zvláštním symbolem jsou označeny přípravky 
plně hrazené.





Pozitivní listy

Vybrané skupiny z Informačního Číselníku, 

kde je významný rozdíl v úhradáchza 

ekvivalent a kde jsme ověřili dostupnostna 

trhu u doporučovaných (nejméně nákladných) 

přípravků.





www.szpcr.czwww.szpcr.cz





WWW.SZPCR.CZ

Číselníky - HVLP

- Informační

- Pozitivní listy- Pozitivní listy

- Nemocniční

- Zdravotnické prostředky

Přístupné, stažitelné, automatické zasílání 
všech číselníků po každé změně !!!





Děkuji Vám za 
pozornostpozornost


