
 

 Pozvánka na jednání  

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci  

zdravotnických prostředků 
 

 
Vážení členové Komise, 

  

rádi bychom Vás tímto pozvali na jednání Komise, které se uskuteční dne 23. 1. 2020 od 10:00 hod. 

do cca 14:00 hod. v budově Ministerstva zdravotnictví místnost č. 223 k v přízemí. 

 

Program jednání Komise je následující:  

 

• 10:00 Zahájení jednání prof. MUDr. RNDr. Jiřím Benešem, CSc.  

• pro informaci – Ing. Hartman zaslal žádost o formální úpravu Souhlasu s 50% úhradou 

nekategor. ZP pro Femathrony a dodal Smlouvu o nejvyšší ceně, na základě které byl Souhlas 

upraven – uvedená cena je bez OP a DPH. Aby se podobné nejasnosti předešlo, byla ve 

formuláři upravena požadovaná cena – včetně OP a DPH. 

• připomínky z mezirezortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. 

(zveřejněny v záložce připomínky: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJWGU5LS) 

• 10:30 Ing. Přikrylová VZP  

o opravy přístrojů pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž (1/20 Z) – řádek 38, změna 

popisu na „úhrada pouze u ZP ve vlastnictví pojišťovny“, jako je tomu u dalších řádků. 

S návrhem souhlasí SZP ČR a z důvodu nápravy formálního nedostatku není žádáno 

o stanovisko odborné společnosti.  

o 02.01.01.01 (2/20 Z) – návrh na změnu indikačního omezení a úhradového limitu z 24 h 

na 4 h – nesouhlas ČUS ČLS JEP 

o diskuze k určení jednotné stupnice dle Nortonové (viz Přikrylová – stupnice dle 

Nortonové), podpora SZP ČR 

o implementace DUPV, dotaz k registraci na SÚKL (viz Přikrylová – implementace 

DUPV) 

o inkontinenční pomůcky a doplatky (viz Přikrylová – inkontinence doplatky) 

• 11:30 Mgr. Lauschmann – novela zákona č. 48/1997 Sb. 

o diskuze k vlivu na názvy výrobků - „individuálně zhotovené/ý/á“ bylo upraveno na 

„na zakázku“ i tam, kde se toto slovní spojení vyskytovalo samostatně. 

o ve 3. sloupci jsme smazali u diabetických ZP „dle platné harmonizované technické 

normy“, protože dle právníků nelze takto odkazovat, když nezajistíme její zveřejnění, 

což je problematické. (Mgr. Peiger) 

o řečové procesory přechodná ustanovení – platí od 1. prosince 2019 lhůta 7 nebo 10 let 

pro výměnu řečového procesoru? – má vliv i na ostatní skupiny 

o Ing. Hrbek 8. 10. navrhuje sjednotit sériově zhotovované vs. zhotovené. Konsensus 

Komise? 

• 12:00 Tzv. „bílý program“ – bod pro informaci do zápisu, 50% úhrada navržena, viz zápis 

z 20. 11. 2019 bílý program. Aktuální stav? 

o Zdravotní pojišťovny oslovily dodavatele o možnost 100 % úhrady u tzv. "bílého 

programu" 

 

 



 

• 12:30 SPL ČR zaslalo návrh na změnu IO: 

„Odstranění interpunkční nejasnosti v indikačním omezení zdravotnických prostředků 

„02.01.01.“ V indikačním omezení pro dané je nejasná formulace: … inkontinence II. 

stupně….+ fekální inkontinence …. inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence.  

Znaménku plus (+) je chápáno obecně jako „a zároveň“, což jistě nebylo takto míněno. 

Navrhujeme změnu znaménka plus (+) za slovní spojení např. „a/nebo“.  Následně zaměnit 

slovní spojení „smíšená inkontinence“ za „fekální inkontinence“.  Toto znění by dávalo správný 

smysl.“ (viz SPL ČR interpunkce) 

• SPL ČR – návrh na rozšíření preskripce o PRL, aktuální navržený stav do novely viz příloha 

„SPL ČR - rozšíření PRL dle stanovisek VZP a SZP“, žadatelé sbírají podklady pro další návrhy. 

Konsensus k aktuálně přidaným? 

• 13:00 chodítka – bod pro informaci do zápisu – jeden opakovaný podnět na MZ, že užitná doba 

chodítka 5 let stanovená výrobcem neodpovídá a je potřeba hradit opravy, cirkulovat, případně 

změnit na 4 roky, což je prý skutečná užitná doba. Dále navrátit do zákona o sociálních službách 

(108/2006 Sb.), aby opět půjčovny pomůcek mohly financovat opravy a nákupy pomůcek 

z dotace na sociální službu jako součást odborného poradenství. (MZDR 42877/2019/CAU) 

– SZP ČR návrh projednala s dodavatelem Meyra, podle nich je minimální užitná doba 

adekvátní a dostačuje, stačí dodržovat návod k použití, v praxi s tím není problém.  

 

• V jednání se zdravotními pojišťovnami jsou aktuálně např. Caphosol, Crespine gel, Simeox 

a WalkAide. 

• SZP ČR již vydalo souhlasy se zařazením do skupiny 11 pro Crespine gel, Crespine gel+ 

a Hyruan one a dosud neobdrželi žádnou žádost o zařazení do úhrad ZP ze skupiny tzv. „bílého 

programu“. 

 

Upozorňujeme, že průběžné časy konkrétních bodů uvedených v pozvánce jsou orientační. 

Přizvané experty k danému bodu jednání nahlašujte paní tajemnici do 10. 1. 2020, seznam expertů bude 

zaslán členům Komise dne 17. 1. 2020. 

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

 

Budeme se těšit na další konstruktivní jednání 

 

S pozdravem 

 

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

Ing. Irena Drugdová, tajemnice 

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121

