
 

  

Seznam podkladů k jednání  

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci  

zdravotnických prostředků 

 

per rollam listopad 2021 (termín do 30. 11. 2021) 
 

 

 

Seznam podkladů k vyjádření členů Komise formou per rollam: 

 

  

50 % N 2/2021 – SingJoint 10 mg – LERAM diagnostic s.r.o., MUDr. David Vaněček 

 

50 % N 3/2021 – SingJoint 20 mg – LERAM diagnostic s.r.o., MUDr. David Vaněček 

 

 – v návrhu je chybně uvedeno žádané množstevní omezení (3 inj. na terapii do 1 kloubu/6 měsíců), 

správně zde má být 1 inj. na terapii do 1 kloubu/6 měsíců – jednatel o chybě ví a je informován, 

že bude vyhověno žádosti pouze ve znění, které je schváleno a doporučeno zdravotními pojišťovnami 

(stejně tak v případě maximální konečné ceny) – oprava žadatele viz „oprava e-mail 50 % N 

3_2021“ 

 

 N 1/2021 – Superabsorpční krytí se silikonovou kontaktní vrstvou (01.02.13.17) – návrh na novou 

úhradovou skupinu, Mgr. Civín UZS ČR  

 

N 2/2021 Superabsorpční krytí se silikonovou kontaktní vrstvou a okrajem (01.02.13.18) – návrh 

na novou úhradovou skupinu, Mgr. Civín UZS ČR 

 



 

 

Podklady pro informaci do zápisu (návrhy jsou v přípravě pro další jednání Komise): 

 

 

  

- „Žádost předsedy k elast.roztokům“ – je vhodné již Elastoviskózní roztoky zahrnout do 

kategorizačního stromu, oslovili jsme tedy navrhovatele změny indikačního omezení o 

návrh nové úhradové skupiny a o předjednání se zdravotními pojišťovnami.  Návrh poté 

bude v příštím roce projednán na Komisi. 

 

- „Interpunkční novela“ ZVZP se zapracovanými připomínkami, s návrhy schválenými 

v Komisi po dubnu 2020 a se schválenými Poslaneckými pozměňovacími návrhy – zasláno 

odborným společnostem ČLS JEP k připomínkám (vyjádření do 10. 1. 2022), po 

odpřipomínkování OS bude projednána v příštím roce v Komisi. Do materiálu budou 

zapisovány i další schválené návrhy na Komisi pro příští novelu ZVZP. 

 

- Možnost předepsání/výdeje během hospitalizace – zasláno odborným společnostem 

ČLS JEP k vyjádření a k navržení ÚHS, ke kterým je potřeba doplnit do preskripčního 

omezení „možnost předepsání během hospitalizace“ či „možnost předepsání a výdeje během 

hospitalizace“, proběhlo jednání se zdravotními pojišťovnami.   

- Předepsání v době hospitalizace již je zákonem umožněno u některých individuálních 

zdravotnických prostředků vyrobených na zakázku – v tom případě je v kategorizačním 

stromě v zákoně uvedeno ve sloupci preskripční omezení „možnost předepsání v době 

hospitalizace“.  Jsou případy, kdy dává smysl ještě přidat možnost předepsání, aby pacient 

dostal ZP co nejdříve po propuštění, ale výdej je zbytečný, protože ZP není tak rychle vyroben 

nebo ho pacient využije až doma. Ale v jiných případech má smysl i samotný výdej, aby např. 

pacient s daným ZP už mohl rehabilitovat.  

- Odborné společnosti navrhnou ÚHS, kam by bylo vhodné možnost předepsání, případně i 

výdeje, přidat. V příštím roce budou návrhy projednány na Komisi. 

 

- Obecný návrh zdravotních pojišťoven, že je potřeba přidat do ZVZP ustanovení, aby bylo 

zdravotním pojišťovnám umožněno schválit žádosti o opravu ZP na poukaz i v případě 

hospitalizace, bylo by to hrazeno ambulantně (poukazově), nikoliv paušálem, protože to 

nesouvisí s důvodem hospitalizace.  V příštím roce bude projednáno na Komisi. 

 

- K Poslaneckým pozměňovacím návrhům ZVZP byla za MZ ČR negativní stanoviska 

z důvodu neprojednání v Komisi, nakonec prošly návrhy: 

o Návrh prof. Adámkové – přidání INT k DIA (viz „PPN prof. Adámková - přidání 

INT k DIA“) 

o Návrh  Andrey Brzobohaté a Andrey Babišové Bionické protézy viz „PPN bionické 

protézy“ 

 



 

Obecné informace do zápisu: 

- Souhlasy MZ 50% N 19/19 a 50% N 20/19 pro Gelcair sáček a Gelcair lahvička byly dne 

11. ledna 2021 na vlastní žádost odvolány – ZP jsou již zařazeny do kategorizačního stromu. 

- Dne 13. října 2021 se mělo konat další jednání Komise, ale jelikož nebyl zaslán žádný návrh 

ani žádost k projednání, tak bylo jednání 13. 10. 2021 zrušeno a administrativa byla vyřešena 

elektronickou korespondencí. 

- Dne 12. října 2021 byla vydána novela zákona č. 48/1997 Sb. – zákon č. 371/2021 Sb., kterým 

se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „ZVZP“) 

ve Sbírce zákonů https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=371&r=2021. Novela nabude 

účinnosti k 1. lednu 2022. 

- Do novely ZVZP byly zahrnuty všechny návrhy schválené do dubna 2020, aktualizovaný 

přehled projednávaných návrhů a žádostí naleznete na stránkách Portálu poradnách orgánů 

Komise (Přehled výsledků jednání Komise https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prehled-

vysledku-jednani-komise-prehled-vysledku-jednani-komise-do-rijna-2021-navrhy-

schvalene-do-dubna-2020-jsou-jiz-soucasti-novely-zvzp-c-371-2021-sb-

619227e6b1d74.xlsx).  

Dále byly zahrnuty některé Poslanecké pozměňovací návrhy, přestože se k nim MZ ČR stavělo 

negativně z důvodu neprojednání v Komisi. 

- Dle Příkazu ministra č. 3/2020 v příštím roce formálně končí funkční období členů Komise, 

byla zaslána žádost vysílajícím institucím o potvrzení aktuálního členství, případně o 

aktualizaci členů a jejich zástupců do Komise pro příští 3-leté období k práci na další plánované 

novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v oblasti zdravotnických 

prostředků hrazených na poukaz. 

- Právní úprava týkající se ePoukazu by měla být vyhlášena ve Sbírce zákonů v průběhu ledna 

2022, od 1. března 2022 bude spuštěn rutinní provoz 

(https://www.epreskripce.cz/aktuality/elektronizace-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky). 

Odkaz na Zpřístupnění rozhraní pro ePoukaz na testovacím prostředí: 

https://www.epreskripce.cz/aktuality/zpristupneni-rozhrani-pro-epoukaz-na-testovacim-

prostredi. Pro bližší informace k ePoukazu můžete kontaktovat SÚKL. 

- Na příštích jednáních budou řešeny podklady, které byly zaslány pro informaci, jsou zatím 

v jednání.  

- V průběhu příštího roku předpokládáme odeslání dalšího návrhu novely ZVZP do 

připomínkového řízení, budou zahrnuty návrhy schválené Komisí po dubnu 2020 včetně 

dopracované interpunkční novely.  

 

 

 

S přáním hezkého dne a pevného zdraví 

 

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., předseda 

Ing. Irena Svatoňová, tajemnice 
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