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Proč uzavírat ujednání?

• Vedou k úspoře pro plátce

• Flexibilní v lékové politice (vede ke snížení ICER a BIA)

• Založeny na dvou(více)stranné dohodě

• Zajistí bezdoplatkový přípravek na trhu

• SZP ČR dbá na dostupnost přípravků pro pacienty v ČR



Typy ujednání

• Prohlášení o ceně

• Smluvní ujednání

• limitace nákladů

• slevy

• zpětné platby

• Pozitivní listy

• Dohoda o úhradě vs. Dohoda o nejvyšší ceně

• Další nástroje

• nemocniční číselník



Prohlášení o ceně

• Pro nákladnou terapii nebo léčiva s potenciálem velkého 
dopadu do rozpočtu, preferováno pro ZULPy

• Uzavíráno se SZP ČR nebo jednotlivými ZP

• Jednostranné prohlášení o ceně výrobce/ceně pro konečného 
spotřebitele

• Používáno jako reference v úhradových systémech ZP

• Pro přípravky se stanovenou úhradou nebo přípravky hrazené 
na §16 zvzp

• Pro rok 2015 dosud uzavřeno na SZP 17 Prohlášení

• Další Prohlášení s jednotlivými ZP



Smluvní ujednání

• Pro přípravky s velkým potenciálem dopadu na rozpočet

• Také pro přípravky v režimu VILP

• Uzavírány se ZP, prostředky se vrací do základního fondu ZP

• Typ ujednání

• limitace nákladů na úrovni SZP ČR (capping)

• slevy (fixní, %) (cost sharing)

• zpětné platby (v půlročním nebo ročním intervalu) 
(cost/risk sharing)



Smluvní ujednání

• Jednotlivé druhy ujednání lze kombinovat

• Limitace nákladů přes skupinu terapeuticky 
zaměnitelných přípravků

• Spojení cappingu a slevy (odléčení většího množství 
pacientů v daných nákladech)

• Platba za terapeutický výsledek (respondéři na terapii, 
limitace počtu cyklů)

Využíváno od konce roku 2014, uzavřeno dosud 6 smluv, další v 
přípravě



Příklad 1

Zastropování nákladů na terapeuticky zaměnitelné LP

• Smlouva individuálně s každým držitelem

• Společný limit na náklady na SZP

• Zachována volná soutěž v rámci limitu

• Při překročení limitu ZP dál hradí péči, formou pay-backu
dostane vynaloženou částku zpět

Co jsme získali:

• Kontrolu nad náklady

• Snížení ceny na LP, možnost odléčit větší počet pacientů



Příklad 2

• Přípravek se statusem VILP

• Riziko vysokého dopadu do rozpočtu při nejasném 
poměru benefit/náklady

• Smlouva trojstranná (držitel-ZP-SZP)

• Zastropování nákladů a sleva z balení

• Vyhodnocení po 2 letech s další žádostí o úhradu



Pozitivní listy

• Od 1.7.2013 v půlročních intervalech

• p.o., oftalmologika (kapky)

• Základní pravidla pro zařazení: dostupnost 40%, 
obchodováno bez doplatku

• Podloženo smlouvou o ceně (zveřejněno na webu SZP ČR)



Pozitivní listy

• Současný pozitivní list od 1.1.2015 - 30.6.2015

• 4. v řadě

• 18 ATC (33 zaměnitelných skupin), 53 přípravků

• Úspory z PL dosud 230 mil. Kč

• Ze současného PL očekáváme úspory 42 mil. Kč (za 6 m)

• Do budoucna rozšíření skupin léčiv na PL (ZULPy?)



Dohoda o úhradě vs. Dohoda o nejvyšší ceně
společné prvky

• Smluvní vztah

• Přípravek se obchoduje za dohodnutou úhradu, přípravek s 
dohodou je na trhu bez doplatku

• Lze uplatnit jak pro monokomponenty, tak pro složené LP

• Uplatní se v celé skupině zaměnitelných LP

• Lze i jako podnět pro revizi



Dohoda o úhradě vs. Dohoda o nejvyšší ceně
nové prvky

• Dotýká se úhrady a nikoliv přímo ceny (neovlivní 
referencování ceny)

• Uzavírá se se všemi ZP (zaměstnanecké ZP v zastoupení SZP 
ČR)

• Dosud uzavřeny 4 dohody (revizní řízení) s cílem snížit 
náklady, další dohody v jednání



Další ujednání

Nemocniční číselník NHVLP

• Publikován měsíčně

• Na podkladě smluvního vztahu

Úprava úhrady originálního přípravku po vstupu generika

• dohoda s držitelem originálního LP o nižší úhradě nebo

• automatická úprava úhrady na referenční úroveň při 
prokazatelné dostupnosti generického LP na trhu



Další ujednání

Nemocniční číselník NHVLP

• Číselník (03/2015) obsahuje  980 kódů léčivých přípravků ve 
243 ATC skupinách

• DKC uzavřeno u 243 kódů léčivých přípravků v  63 ATC
skupinách s 24 smluvními  partnery

Úspory  proti ambulantním úhradám 30,3 mil. Kč /rok



Používání ujednání v praxi plátců

• Důraz na aktivní lékovou politiku

• Využívání většího počtu nástrojů (rozšiřování 
spektra cost/risk sharingových schémat)

• Zařazení většího počtu přípravků (změny v PL)



Děkuji za pozornost
podrazilova@szpcr.cz


