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Zápis z jednání per rollam 

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci 

zdravotnických prostředků 

termín vyjádření 30. listopadu 2021 
 

Obsah: 

• Výsledky jednání 

o Žádosti 

o Návrhy 

o Různé 

• Obecné informace do zápisu 

• Příloha č. 1 – Písemná vyjádření k žádostem o souhlas MZČR s úhradou 50 % 

nekategorizovaného zdravotnického prostředku a návrhy na změnu kategorizačního 

stromu 

 

 

Výsledky jednání 

 
Jednání proběhlo formou per rollam dle dodatku č. 1 k příkazu ministra č. 3/2020. Per rollam se 

vyjádřilo 20 členů Komise, vyjádřila se nadpoloviční většina členů, jednání je platné.  

(Podklady k jednání viz stránky Komise https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121) 

Žádosti: 

 

• Žádost 50 % N 2/2021 – SingJoint 10 mg (elastoviskózní roztok) – LERAM diagnostic s.r.o., 

MUDr. David Vaněček  

o získala 18 souhlasů, 1 souhlas s podmínkou (uzavření DNC) a 1 člen se zdržel 

hlasování 

o Závěr: žádost byla Komisí podpořena, VZP ČR požaduje doložit uzavřenou DNC se 

zdravotními pojišťovnami – již splněno, bude vydán Souhlas MZ. 

 

• Žádost 50 % N 3/2021 – SingJoint 20 mg (elastoviskózní roztok) – 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“) 

o získala 18 souhlasů, 1 souhlas s podmínkou (uzavření DNC) a 1 člen se zdržel 

hlasování 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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o Závěr: žádost byla Komisí podpořena, VZP ČR požaduje doložit uzavřenou DNC se 

zdravotními pojišťovnami – již splněno, bude vydán Souhlas MZ. 

 

Návrhy:  

 

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

novou úhradovou skupinu, Mgr. Civín UZS ČR 

Zaslaný návrh: 

Navržený 

číselný 

kód 

Kategorizační 

strom (Úhradová 

skupina) 

Popis 
Preskripčn

í omezení 

Indikační 

omezení 

Množste

vní limit 

Úhradový 

limit bez DPH 

Možno

st 

cirkula

ce 

01.02 
ZP pro vlhké 

hojení ran 
  Bez omezení 

Bez 

omezení 
  

01.02.13.1

7 

 

Superabsorpční 

krytí se silikono-

vou kontaktní 

vrstvou 

Krytí k managementu 

exsudátu, s vysokou absorpční 

kapacitou díky 

superabsorpčním částicím, 

které jsou součástí jádra a váží 

pevně a bezpečně exsudát; 

vhodné pro léčbu středně a 

silně exsudujících chronických 

ran. 

Silikonová vrstva krytí, která 

je v přímém kontaktu s ránou 

umožňuje jednoduchou 

pohodlnou aplikaci a 

bezbolestné a atraumatické 

odstranění z místa rány. 

po uplynutí 

6 měsíců 

léčby po 

schválení 

revizním 

lékařem 

Bez omezení 
Bez 

omezení 

1,24 Kč / cm2 

plochy krytí 
ne 

 

▪ Souhlasí 19 členů, 1 souhlas s podmínkou 

▪ Závěr: návrh schválen, znění upraveno dle Mgr. Lauschmanna, Mgr. Civín 

s formálními úpravami souhlasí 

▪ Výsledné znění do návrhu novely a odůvodnění: 

Navržený 

číselný 

kód 

Kategorizační 

strom (Úhradová 

skupina) 

Popis 
Preskripčn

í omezení 

Indikační 

omezení 

Množste

vní limit 

Úhradový 

limit bez DPH 

Možno

st 

cirkula

ce 

01.02 
ZP pro vlhké 

hojení ran 
      

01.02.13.1

8 

 

superabsorpční 

krytí se 

silikonovou 

kontaktní vrstvou 

krytí k managementu exsudátu 

s vysokou absorpční kapacitou 

díky superabsorpčním 

částicím, které jsou součástí 

jádra a váží pevně a bezpečně 

exsudát, vhodné pro léčbu 

středně a silně exsudujících 

chronických ran, silikonová 

vrstva krytí, která je v přímém 

kontaktu s ránou, umožňuje 

jednoduchou pohodlnou 

aplikaci a bezbolestné a 

atraumatické odstranění z 

místa rány 

lékař, po 

uplynutí 6 

měsíců 

léčby po 

schválení 

zdravotní 

pojišťovno

u 

– – 1,24 Kč / 1 cm2 ne 
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Odůvodnění:  

Superabsorbent se silikonovou kontaktní vrstvou a okrajem: 

1. Má vyšší absorpční a retenční kapacitu než hydropolymery, polyuretany a pěny 

2. Nezpůsobuje trauma 

3. Dokáže exsudát zamknout uvnitř krytí 

4. Pohlcuje bakterie a zápach 

5. Udržuje vlhké prostředí rány 

6. Poskytuje ochranu 

7. Jednoduchá, aseptická aplikace 

8. Vhodný pro použití s kompresivní terapií 

 

 

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

návrh na novou úhradovou skupinu, Mgr. Civín UZS ČR 

Zaslaný návrh: 

Navržený 

číselný 

kód 

Kategorizační 

strom (Úhradová 

skupina) 

Popis 
Preskripčn

í omezení 

Indikační 

omezení 

Množste

vní limit 

Úhradový 

limit bez DPH 

Možno

st 

cirkula

ce 

01.02 
ZP pro vlhké 

hojení ran 
  Bez omezení 

Bez 

omezení 
  

01.02.13.1

8 

 

Superabsorpční 

krytí se silikono-

vou kontaktní 

vrstvou a okra-jem 

Krytí k managementu 

exsudátu, s vysokou absorpční 

kapacitou díky 

superabsorpčním částicím, 

které jsou součástí jádra a váží 

pevně a bezpečně exsudát; 

vhodné pro léčbu středně a 

silně exsudujících chronických 

ran. 

Silikonová vrstva krytí, která 

je v přímém kontaktu s ránou 

umožňuje jednoduchou 

pohodlnou aplikaci a 

bezbolestné a atraumatické 

odstranění z místa rány. 

po uplynutí 

6 měsíců 

léčby po 

schválení 

revizním 

lékařem 

Bez omezení 
Bez 

omezení 

1,55 Kč / cm2 

plochy krytí 
ne 

 

▪ Souhlasí 19 členů, 1 souhlas s podmínkou  

▪ Závěr: návrh schválen, znění upraveno dle Mgr. Lauschmanna, Mgr. Civín 

s formálními úpravami souhlasí 

▪ Výsledné znění do návrhu novely a odůvodnění: 

Navržený 

číselný 

kód 

Kategorizační 

strom (Úhradová 

skupina) 

Popis 
Preskripčn

í omezení 

Indikační 

omezení 

Množste

vní limit 

Úhradový 

limit bez DPH 

Možno

st 

cirkula

ce 

01.02 
ZP pro vlhké 

hojení ran 
      

01.02.13.1

9 

 

superabsorpční 

krytí se 

silikonovou 

kontaktní vrstvou a 

okrajem 

krytí k managementu exsudátu 

s vysokou absorpční kapacitou 

díky superabsorpčním 

částicím, které jsou součástí 

jádra a váží pevně a bezpečně 

exsudát, vhodné pro léčbu 

středně a silně exsudujících 

lékař, po 

uplynutí 6 

měsíců 

léčby po 

schválení 

zdravotní 

pojišťovno

– – 1,55 Kč / 1 cm2 ne 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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chronických ran, silikonová 

vrstva krytí, která je v přímém 

kontaktu s ránou, umožňuje 

jednoduchou pohodlnou 

aplikaci a bezbolestné a 

atraumatické odstranění z 

místa rány 

u 

Odůvodnění:  

Superabsorbent se silikonovou kontaktní vrstvou a okrajem: 

1. Má vyšší absorpční a retenční kapacitu než hydropolymery, polyuretany a pěny 

2. Nezpůsobuje trauma 

3. Dokáže exsudát zamknout uvnitř krytí 

4. Pohlcuje bakterie a zápach 

5. Je možné se s ním sprchovat (díky lepícím okrajům) 

6. Udržuje vlhké prostředí rány 

7. Poskytuje ochranu 

8. Jednoduchá, aseptická aplikace 

9. Vhodný pro použití s kompresivní terapií 

 

 

 

Různé: 

 

• Žádost předsedy o zjištění podpory k přesunu elastoviskózních roztoků do 

kategorizačního stromu 

„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. 

▪ Obecně souhlasí s přesunem do kategorizačního stromu 16 členů, 

▪ dále byly zaslány 2 souhlasy s podmínkou:  

• VZP ČR – Lze akceptovat za předpokladu zachování současných výší úhrad, 

uzavřených DNC a indikačních omezení s ohledem na výrazný nárůst nákladů 

pro tuto skupinu ZP, riziko navýšení úhrady a nemožnost uzavřít DNC 

v případě nevytvoření skupiny zaměnitelných v rámci nové UHS; 

• Koalice pro zdraví – V případě, že se předpokládá, že budoucí vývoj těchto 

výrobků bude znamenat jejich nárůst. 

▪ nesouhlasí 2 členové: 

• SČOO – Svou povahou jsou tyto ZP „učebnicovým“ (ambulantním) ZUMem 

• SÚKL – v případě, že bude schváleno převedení EV do režimu ZUM, pouze 

v případě, že by nebyl schválen přesun EV do režimu ZUM, souhlasili bychom 

s vytvořením nové úhradové skupiny. Současný stav, kdy jsou EV zařazovány 

do skupiny nekategorizovaných, je nevyhovující; více viz vyjádření v příloze 

č. 1. 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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▪ Závěr: Úhradu elastoviskózních roztoků je potřeba systematicky vyřešit. Byl 

navržen přesun do ZUM, bude tedy zjištěno, zda lze ZUM hradit i procentuálně, 

jak je u této položky potřeba. Pokud se úhrada uspokojivě nevyřeší formou ZUM, 

bude navržena ÚHS dle zaslaných Souhlasů MZ a DNC. – poznámka Mgr. 

Lauschmann: Domnívám se, že zákon o veřejném zdravotním pojištění 

v ambulantním režimu neumožňuje u ZUMů doplatky, beze změny zákona je 

tedy zachování stávající procentuální úhrady při přesunu do ZUMů 

problematické. 

 

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 (01.02.13.03).  

- 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. Pokud jde o část věnovanou 

zdravotnickým prostředkům, 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 dva poslanecké pozměňovací návrhy, přestože se k nim MZ ČR stavělo 

nesouhlasně z důvodu neprojednání v Komisi. Návrh prof. Adámkové byl ze strany MZ ČR upraven 

a odsouhlasen po vyjádření souhlasu zdravotních pojišťoven, odborných společností a předsedy 

Komise. 

- 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.  

- 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.  

mailto:mzcr@mzcr.cz
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- V průběhu příštího roku předpokládáme odeslání dalšího návrhu novely ZVZP do připomínkového 

řízení, budou zahrnuty návrhy schválené Komisí po dubnu 2020 včetně dopracované tzv. interpunkční 

novely.  

 

Termín příštího jednání bude domluven dle potřeby členů Komise. 

 

V Praze dne 2. prosince 2021 zapsala Ing. Irena Svatoňová 

Zápis ověřil Mgr. Jindřich Lauschmann  

Zápis schválil prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 

 

 

 

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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Příloha č. 1 – Písemná vyjádření k žádostem o souhlas MZČR s úhradou 50 % nekategorizovaného 

zdravotnického prostředku a návrhy na změnu kategorizačního stromu 

 

 
Č. 

Jméno a 
příjmení 

Zástupce 
Komi

se 
Stanovisko 
k žádostem 

Stanovisko 
k návrhům 

Poznámka 

1 
Ing. David 
Šmehlík, 

MHA 
VZP ČR Člen  

 Bez vyjádření 

2 

Ing. 
Zuzana 

Přikrylová 
Ing. 

Kristýna 
Vrbová 

VZP ČR 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
SOUHLAS s 
podmínkou 

uzavření DNC 
 

50 % N 3/2021 
SOUHLAS s 
podmínkou 

uzavření DNC 
 

N 1/2021 
ANO 

 
N 2/2021 

ANO 
 

Elast. r. přesun 
Viz pozn. 

 

Ad Elast. r. přesun:  
Lze akceptovat za předpokladu 

zachování současných výší úhrad, 
uzavřených DNC a indikačních 
omezení s ohledem na výrazný 

nárůst nákladů pro tuto skupinu 
ZP, riziko navýšení úhrady a 

nemožnost uzavřít DNC v případě 
nevytvoření skupiny 

zaměnitelných v rámci nové UHS. 

3 

PharmDr. 
Vladimír 

Holub 
Mgr. Hana 
Šnajdrová 

ČLnK 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

4 
MUDr. 

Petr 
Krawczyk 

ČLS JEP Člen 
  Bez vyjádření 

5 
MUDr. Jan 

Šoupal, 
Ph.D. 

ČLS JEP Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

6 

Mgr. Jana 
Hnyková 

Mgr. 
Lubomír 

Francl 

OSZSPČR 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

7 

Ing. Aleš 
Hrbek, 
MBA 

Bc. Vladan 
Princ 

APZZP 

Člen 
 

Náhr 
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 
8 

Mgr. Eliška 
Ritterová 

NRZP 
Člen 

 
50 % N 2/2021 

ANO 
N 1/2021 

ANO 
 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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 Mgr. 
Václav 
Krása 

Náhr
adník 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

9 

Mgr. 
Monika 

Hradecká 
 

Ing. 
Michal 

Maštalíř, 
MBA 

CzechMe
d 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

10 

Mgr. Jan 
Zahálka 

 
Václav 

Antonín 

SČOO 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
Zdržím se – 

nemám 
dostatek 
informací 

  
50 % N 3/2021 

Zdržím se – 
nemám 
dostatek 
informací 

 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
– 

NE viz pozn. 

Ad Elast. r. přesun: 
Svou povahou jsou tyto ZP 

„učebnicovým“ (ambulantním) 
ZUMem 

11 

Mgr. Jan 
Civín 

 
Ing. Jiří 

Horecký, 
Ph.D., 
MBA 

UZS 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

12 
Ing. Jan 
Beneš 

SZP ČR Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

13 
Ing. Pavel 
Krupička, 

LL.M. 
SZP ČR Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

 
Elast. r. přesun 

ANO 
 

 

14 
MUDr. 

Oto Mach 
ČLK Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  

N 1/2021 ANO 
 

N 2/2021 ANO 
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50 % N 3/2021 
ANO 

 

 
Elast. r. přesun  

ANO 
 

15 

Ing. Šárka 
Dvořákov

á 
 

Miroslava 
Krůdlová 

SVPZP 

Člen 
 

Náhr
adník 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

16 

ředitel 
Petr Kotík 

 
Ing. Jana 

Vykoukalo
vá 

AVDZP 

Člen 
 

Náhr
adník 

  Bez vyjádření 

17 
Ing. Marie 
Ředinová 

Pacientsk
á rada 

Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO-zásadní 
připomínka 
N 2/2021 

ANO-zásadní 
připomínka 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

Ad N 1/2021 a N 2/2021: 
Nesouhlasím s možností 

předepsat po uplynutí 6 měsíců 
léčby. Může dojít k zanedbání 
rány. Kdy krytí použít posoudí 

ošetřující lékař tak, aby léčba byla 
efektivní. Odklad v odůvodněných 

případech – např. pacient s 
diabetem není přípustný. Použití 

schvaluje revizní lékař 

18 
Zdeňka 

Faltýnkov
á 

Pacientsk
á rada 

Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

 

19 
Mgr. Irena 
Storová, 

MHA 
SÚKL Člen 

  Bez vyjádření 

20 
MUDr. 
Darek 

Foit, MBA 
SÚKL Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
– 

NE (v případě, 
že bude 

schváleno 
převedení EV do 
režimu ZUM) viz 

pozn. 
 

Ad Elast. r. přesun:  
EV roztoky – zařazení do režimu 

ZUM + podmínky úhrady dle 
léčivého přípravku Hyalgan.  

Před samotným podáním je nutné 
vyloučit akutní zánětlivý proces v 
ošetřovaném kloubu, dále je nutné 

intraartikulární injekci aplikovat 
správnou technikou a za přísně 

aseptických podmínek, aby se předešlo 
rozvoji infekce v místě vpichu. Pokud 
je v kloubu výpotek, je třeba ho před 
aplikací odsát. Pacientům s projevy 
infekce bezprostředně po vpichu je 
nutné věnovat patřičnou péči, aby 
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nedošlo k rozvoji bakteriální artritidy. 
Jedná se tedy o invazivní zákrok, který 
může být spojen s rizikem vyplývajícím 

jak z nesprávné techniky podání kdy 
např. mimoartikulární infiltrace 
přípravku může vést k lokálním 

nežádoucím účinkům (prevencí je 
řádná erudice specializovaných lékařů), 

infekčních komplikací či může být 
spojen s výskytem alergické reakce. 
Indikační omezení elastoviskózních 

roztoků je shodné s indikačním 
omezením pro léčivý přípravek 

Hyalgan. Zde jsou navíc podmínky 
úhrady omezeny vykazovacím limitem 

„A,E“, jelikož se jedná o přípravky, 
které jsou vzhledem ke svému 

charakteru podávány při výkonu 
ambulantní péče. Elastoviskozní 
roztoky jsou hrazeny zdravotní 

pojišťovnou maximálně ve výši 50 % z 
konečné ceny léčebné kúry 

zdravotnického prostředku, zbývající 
část doplácí pacient. Hrazena je 

maximálně jedna léčebná kúra za 6 
měsíců. Léčbu indikuje ortoped nebo 

revmatolog jako součást léčby primární 
osteoartrózy kolenních kloubů, 

rentgenologicky II. a III. stádium dle 
Kellgrena, při pravidelných bolestech 
větší intenzity, které nelze dostatečně 
tlumit p. o. podávanými analgetiky a 
nesteroidními antirevmatiky, nebo u 

pacientů, u kterých je léčba p. o. 
podávanými analgetiky a nesteroidními 

antirevmatiky kontraindikována. 
Nahradit podmínku rentgenologické 
diagnostiky stádia II a III podmínkou 
diagnostiky stádia II a III vhodnými 
zobrazovacími metodami či přímou 

peroperační vizualizací Tento 
požadavek lze považovat za legitimní s 

odkazem na doporučené postupy. 
Fakticky se jedná o formulační úpravu 
detailu indikačního omezení reflektující 
klinickou praxi. Neočekáváme vliv na 

počet pacientů, není zde nutné 
předložit ekonomickou analýzu. 
Odstranit podmínku primární 

osteoartrózy (tj. umožnit podání u 
primární i sekundární osteoartrózy) U 
tohoto požadavku vnímáme potřebu 

předložení ekonomické analýzy, neboť 
se jedná o rozšíření podmínek úhrady. 
Nelze zcela jednoznačně predikovat, že 

nedojde k rozšíření počtu pacientů. 
Domníváme se však, že podmínky 

úhrady pro elastoviskózní roztoky by 
měly být i nadále shodné s indikačním 

omezením, případně kompletními 
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podmínkami úhrady léčivého 
přípravku Hyalgan. V případě shody 

nad návrhem změny podmínek úhrady 
elastoviskózních roztoků by mělo být 

zahájeno správní řízení o změně výše a 
podmínek úhrady pro léčivý přípravek 

Hyalgan. Doporučujeme tedy 
postupovat jednotně a rozšířit tuto 

diskuzi i na léčivý přípravek Hyalgan. 
Navrhujeme přechod EV roztoků 

do režimu ZUM, které jsou 
vzhledem ke svému charakteru 

podávány při výkonu ambulantní 
péče a tedy účtování zdravotní 
pojišťovně spolu s příslušným 
výkonem jako zvlášť účtované 

materiál. Vzhledem k charakteru 
léčivé látky, nutnosti zachování 

aseptických podmínek při aplikaci 
a způsobu podání je vyloučena 
samoaplikace posuzovaných 

přípravků pacientem v domácím 
prostředí, aplikace je možná pouze 

ambulantně pod dohledem 
specializovaného lékaře. 

Pouze v případě, že by nebyl 
schválen přesun EV do režimu 

ZUM, souhlasili bychom s 
vytvořením nové úhradové skupiny. 

Současný stav, kdy jsou EV 
zařazovány do skupiny 
nekategorizovaných, je 

nevyhovující. 

21 
Jana 

Petrenko 

Koalice 
pro 

zdraví 
Člen 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
viz pozn. 

 

Ad Elast. r. přesun - 
V případě, že se předpokládá, že 

budoucí vývoj těchto výrobků 
bude znamenat jejich nárůst. 

22 

Mgr. 
Jindřich 

Lauschma
nn 

Ministers
tvo 

zdravotni
ctví 

Člen 
a 

zástu
pce 

před
sedy 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO viz pozn. 

N 2/2021 
ANO viz pozn. 

Elast. r. přesun 
ANO 

 

Ad N 1/2021 a N 2 /2021: za 
podmínky provedení formálních 
změn, které legislativní úpravu 

nové skupiny přizpůsobí 
systematice přílohy č. 3 zákona č. 

48/1997 Sb.; upravené znění 
zpracujeme ve spolupráci s 
předkladatelem v případě 

schválení návrhu. 

23 
Ing. Irena 
Svatoňová 

Ministers
tvo 

zdravotni
ctví 

Taje
mnic

e 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 
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24 

prof. 
MUDr. 

RNDr. Jiří 
Beneš, 

CSc. 

Předseda 

Před
seda 
Komi

se 

50 % N 2/2021 
ANO 

  
50 % N 3/2021 

ANO 
 

N 1/2021 
ANO 

N 2/2021 
ANO 

Elast. r. přesun 
ANO 
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