
 

Pozvánka na jednání  

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci  

zdravotnických prostředků 
 

 
Vážení členové Komise, 

  

rádi bychom Vás tímto pozvali na zasedání Komise, které se uskuteční 25. 6. 2019 od 10:00 hod. do 

cca 16:00 hod. v budově Ministerstva zdravotnictví místnost č. 467 Rytírna (výtahem do 4. patra 

a dále po šipkách). 

  

Program jednání Komise je následující:  

 

• 10:00 Rekapitulace minulého jednání  

• 1) 10:15 Nekategorizované ZP, žádosti o souhlas MZ 

- Pharmagen CZ s.r.o., Ing. Seidlová  

o Biovisc Ortho (N 12/19) 

o Ortho plus (N 13/19) 

o Ortho single (N 14/19) 

- BRANDEIS CLINIC s r.o., Gabriela Nožičková 

o OPTIVISC SINGLE (N 15/19) 

2) Zaslány opožděně, projednány s pojišťovnami: 

- Glynn Brothers Chemical Prague s.r.o., Křemenáková 

o Caphosol – v případě akceptace DNC (N 16/19) 

- MYLAN PHARMA GROUP LIMITED, Zdobínský  

o SUPLASYN 1-SHOT (N 17/19) 

o SUPLASYN 2ML (N 18/19) 

- LERAM pharmaceuticals s.r.o., Vaněček 

o Gelcair sáček a lahvička (N 19+20/19) 

-  TRB Chemedica s.r.o., Tkaczyk 

o Ostenil Plus (N 21/19) 

o Ostenil (N 22/19) 

-       Zafax s.r.o. 

o Arthovisc (N 23/19) 

 

• 10:25 Úpravy kategorizačního stromu: 

3) Simona Zábranská (Marie Ředinová) – úprava inhalátorů, nebulizátorů (20/19 Z 2.) 

4) doc. Lejska (prof. Beneš) – tvarovky, skořepiny (14/19 Z 2.); sluchadla binaurální korekce 

(15/19 Z 2.) – k návrhu binaurální korekce se připojuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých, 

paní Prokopuisová 

5) Ing. Přikrylová – změny úhradového limitu, hydropolymery, polyuretany (8+9/19 Z 2.) 

6) MUDr. Šoupal – preskripční a indikační omezení diabetologie (12/19 Z 2.); náplasťové 

inzulinové pumpy (40/19 Z) 

 

• 11:00 Nové ZP do kategorizačního stromu 

7) Augustin Bernát (Ing. Šárka Dvořáková) – příslušenství přístrojů pro léčbu spánkové apnoe 

(27/19 N)                               



 

8) Roman Samiec (Mgr. Hradecká, zástup Ing. Maštalíř) - ZP pro mobilizaci podkožních tkání 

(28/19 N) 

9) MUDr. Krawczyk – 3 návrhy – terapeutické úpravy sériové obuvi, tříbodový stavebnicový 

korzet pro děti a pro dospělé (29-31/19 N) 

10) Mgr. Šulák (Ing. Maštalíř) – prostředky pro lokální kyslíkovou terapii (32/19 N) 

 

• 12:15 – 13:15 oběd 

 

• 13:15 cenová regulace diskuze 

o cenový předpis 

o cena dodavatele řečových procesorů (Mgr. Pejcharová)  

o diskuze k novelizaci části sedmé zákona č. 48/1997 Sb. §39r odst. 5 bod j) 

 

• 15:00 – 16:00 Různé 

11) MEYRA (Krůdlová) – nová skupina ochranné přilby – upravili návrh dle jednání se 

zdravotními pojišťovnami, stanovisko pojišťoven zasláno (16/19 N 2.) 

12) Mgr. Pelikánová – bílý program – byla zaslána informace od SÚKL a OLPZ a paní 

Faltýnková dodala podklad o proběhlém projednání s ČLS JEP, neprojednáno s pojišťovnami 

– bod pro informaci do zápisu (33/19 N) 

13) Marie Ředinová (za Pacientskou radu koordinuje Mgr. Hlaváčová) 

o Asociace protetických pacientů (APP), Ing. Lán – protézy dolních končetin bionický 

kloub, zápis o projednání s pojišťovnami zaslán (17/19 Z 2.) 

14) DUPV – Bízek, připojuje se Holubcová, 10.08.01.03 – pro informaci do zápisu, téma 

DUPV nebylo s pojišťovnami uzavřeno. Na VZP bude projednáváno s odbornými 

společnostmi dne 26. 6. 2019 a bude zaslán případný konsensus jako dodatek do zápisu a 

k návrhu novely zákona (21/19 N+Z 2.) 

15) formální změna - zásobníky inzulinu pro inzulinové pumpy – plastové – MUDr. Šoupal – 

vyškrtnout slovo plastové ve specifikaci u zásobníky inzulinu pro inzulinové pumpy, protože 

jsou i skleněné – u 05.03.05.04 a 05 

 

Upozorňujeme, že průběžné časy konkrétních bodů uvedených v pozvánce jsou pouze 

orientační. 

 

Případnou neúčast člena Komise prosím ohlásit předem na e-mail tajemnici 

Komise irena.drugdova@mzcr.cz. 

  

Podklady jsou dostupné na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121. 

  

Budeme se těšit na další konstruktivní jednání 

  

S pozdravem 

 

Ing. Irena Drugdová 

tajemnice Komise 

 

JUDr. Jakub Král, Ph.D. 

předseda Komise 
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