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Vyvěšeno dne: 13. 1. 2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

Praha 13. ledna 2021 
Č. j.: MZDR16655/2018-2/FAR 

Zn.: L9/2018 
K sp. zn.: SUKLS337916/2017 

*MZDRX012BME0* 
MZDRX012BME0 

R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, v řízení, jehož 
účastníky jsou: 

 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 

 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 

 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Fresenius Kabi s.r.o., 
se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 25135228 
 
 Nutricia a.s.,  
se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 63079640  
 
 Abbott Laboratories, s.r.o.,  
se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 25095145 
 
 B. BRAUN Medical s.r.o., 
se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO: 48586285  
 
 Bohušovická mlékárna, a.s.,  
se sídlem Na Pláni 1997/41, 150 00 Praha 5, IČO: 48291960 
zastoupena: Václav Vejlupek, Jaroslava Foglara 2227, 272 01 Kladno 
 
 Nestlé Česko s.r.o., 
se sídlem Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO: 45799504  

 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení  
 
 Abbott Laboratories, s.r.o., se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 

IČO: 25095145 (dále jen „odvolatel“)  
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 1. 3. 2018, 
č. j. sukl136820/2018, sp. zn. SUKLS337916/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci hloubkové revize ve společném správním řízení o změně výše 
a podmínek úhrady potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“) náležejících do 
referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě (ATC V06XX), tj. 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033055 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

0033056 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X500ML 

0033057 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X500ML 

0033059 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 12X500ML 

0033054 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 15X500ML 

0033058 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 8X1000ML 

0033042 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

0033590 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 
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0033589 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

0033050 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

0033051 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

0033052 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

0033588 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

0033587 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

0033061 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

0033062 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

0033066 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

0033064  FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML  

0033065  FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML  
 

0033586  FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML  
 

0033585  FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML  
 

0033692  ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ  POR SOL 1X1000ML  
 

0033697  ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ  POR SOL 1X500ML  
 

0033693  ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ  POR SOL 12X500ML  
 

0033694  ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ  POR SOL 9X1000ML  
 

0033876  NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X500ML  
 

0033551  NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL  1KCAL/ML POR SOL 
1X500ML  

0033775  NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL  POR SOL 1X1000ML  
0033570  NUTRILAC BANÁN S  POR SOL 1X200ML  
0033571  NUTRILAC BANÁN S  POR SOL 1X300ML  
0033572  NUTRILAC BANÁN S  POR SOL 1X500ML  
0033564  NUTRILAC COFFEE S  POR SOL 1X200ML  
0033565  NUTRILAC COFFEE S  POR SOL 1X300ML  
0033566  NUTRILAC COFFEE S  POR SOL 1X500ML  
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0033555  NUTRILAC NATURAL  POR SOL 1X200ML  
0033556  NUTRILAC NATURAL  POR SOL 1X300ML  
0033557  NUTRILAC NATURAL  POR SOL 1X500ML  
0033558  NUTRILAC VANILKA  POR SOL 1X200ML  
0033559  NUTRILAC VANILKA  POR SOL 1X300ML  
0033560  NUTRILAC VANILKA  POR SOL 1X500ML  
0033567  NUTRILAC VANILKA S  POR SOL 1X200ML  
0033568  NUTRILAC VANILKA S  POR SOL 1X300ML  
0033569  NUTRILAC VANILKA S  POR SOL 1X500ML  
0033526  NUTRISON  POR SOL 1X1000ML  
0033527  NUTRISON  POR SOL 1X500ML  
0217054  NUTRISON  POR SOL 8X1000ML  
0033452  OSMOLITE  POR SOL 1X1000ML  
0033451  OSMOLITE  POR SOL 1X500ML  

 
(dále jen „předmětné PZLÚ“) 
 

t a k t o: 
 

Podle §  90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší 
a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k  novému projednání .  
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující rozhodné skutečnosti. 
 
Ústav dne 10. 12. 2017 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení 
o změně výše a podmínek úhrady předmětných PZLÚ (dále jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 1. 3. 2018 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a dle ustanovení § 39c odst. 2 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění pro referenční skupinu č. 108/1 – 
Polymerní výživa standardní – v tekuté formě (ATC V06XX) základní úhradu ve výši 55,5480 
Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ‚ODTD‘). 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, tj. k výrokům 
č. 2, č. 3a), 4a), 5a), 6a), 7a), 8a), 9a), 10a), 11a), 12a), 13a), 14a), 15a), 16a), 17a), 18a), 
19a), 20a), 21a), 22a), 23a), 24a), 25a), 26a), 27a), 28a), 29a), 30a), 31a), 32a), 33a), 34a), 
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35a), 36a), 37a), 38a), 39a), 40a), 41a), 42a), 43a), 44a), 45a), 46a), 47a), 48a), 49a) a 50a), 
které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2. 
Stanovuje na základě ustanovení § 39b odst. 11 a dle ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pro referenční skupinu č. 108/1 – Polymerní výživa 
standardní – v tekuté formě (ATC V06XX) jednu další zvýšenou úhradu ve výši 208,3050 Kč 
za ODTD. 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, tj. k výrokům 
č. 3b), 4b), 5b), 6b), 7b), 8b), 9b), 10b), 11b), 12b), 13b), 14b), 15b), 16b), 17b), 18b), 19b), 
20b), 21b), 22b), 23b), 24b), 25b), 26b), 27b), 28b), 29b), 30b), 31b), 32b), 33b), 34b), 35b), 
36b), 37b), 38b), 39b), 40b), 41b), 42b), 43b), 44b), 45b), 46b), 47b), 48b), 49b) a 50b), které 
jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
3. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033055 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
‚vyhláška č. 384/2007 Sb.‘) 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ‚vyhláška č. 376/2011 Sb.‘) nemění dosavadní 
podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
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výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 3a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 3b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033055 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

 
která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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4. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033056 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X5000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
Tento výrok 4a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 4b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033056 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X5000ML 
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která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
5. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033057 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X5000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
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E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 5a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 5b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033057 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 1X5000ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
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musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
6. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033059 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 12X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 6a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 6b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
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b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033059 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 12X500ML 

 
která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
7. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033054 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 15X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 694,50 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 7a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 7b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033054 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 15X500ML 

 
která nadále činí 694,50 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
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kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
8. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033058 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 8X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 740,80 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
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Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 8a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 8b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033058 FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL POR SOL 8X1000ML 

 
která nadále činí 740,80 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
  
9. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033042 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 
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do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 9a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 9b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033042 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
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písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
10. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033590 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 444,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
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stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 10a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 10b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033590 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
která nadále činí 444,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
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Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
11. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033589 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 74,08 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 11a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 11b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
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b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033589 FRESUBIN ORIGINAL S BROSKVOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
která nadále činí 74,08 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
12. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033050 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 12a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 12b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033050 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
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E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
13. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033051 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
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výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 13a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 13b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033051 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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14. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely  
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033052 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 14a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 14b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely  
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033052 FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
15. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely  
 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  
0033588  
 

FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 444,48 Kč 
 



 

 

Str. 25 z 89 

 

a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 15a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 15b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  
0033588  
 

FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
která nadále činí 444,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
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kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
16. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  
0033587  
 

FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 74,08 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto:  
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
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Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 16a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 16b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 

b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  
0033587  
 

FRESUBIN ORIGINAL S ČOKOLÁDOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
která nadále činí 74,08 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
17. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 



 

 

Str. 28 z 89 

 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033061 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 17a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 17b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033061 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
18. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033062 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
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E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 18a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 18b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033062 FRESUBIN ORIGINAL S OŘÍŠKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
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musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
19. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033066 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
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Tento výrok 19a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 19b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033066 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 18,52 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
20. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033064 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 
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do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 20a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 20b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033064 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 



 

 

Str. 34 z 89 

 

jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
21. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033065 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
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trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 21a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 21b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033065 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 12X500ML 

 
která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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22. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033586 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 444,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 22a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 22b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033586 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 24X200ML 

 
která nadále činí 444,48 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
23. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033585 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 74,08 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 23a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 23b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033585 FRESUBIN ORIGINAL S VANILKOVOU 
PŘÍCHUTÍ 

POR SOL 4X200ML 

 
která nadále činí 74,08 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
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zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
24. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033692 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
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Tento výrok 24a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 24b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033692 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X1000ML 

 
která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
25. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033697 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X500ML 
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do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 25a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 25b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033697 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
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jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
26. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033693 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 12X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
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musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 26a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 26b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033693 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 12X500ML 

 
která nadále činí 555,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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27. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033694 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 9X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 833,40 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 27a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 27b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033694 ISOSOURCE STANDARD NEUTRÁLNÍ POR SOL 9X1000ML 

 
která nadále činí 833,40 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
28. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033876 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
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zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 28a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 28b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
Toto platí i pro potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0217066 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X5000ML 

 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033876 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
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P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
Toto platí i pro potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0217066 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X5000ML 

 
29. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033551 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
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musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 29a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 29b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033551 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL 1KCAL/ML POR SOL 
1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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30. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033775 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 30a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 30b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
Toto platí i pro potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033877 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X1000ML 

 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033775 NUTRICOMP STANDARD NEUTRAL POR SOL 1X1000ML 

 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
Toto platí i pro potravinu pro zvláštní lékařské účely: 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033877 NUTRICOMP STANDARD  POR SOL 1X1000ML 

 
31. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033570 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 20,93 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto:  
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 31a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 31b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033570 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
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kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
32. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033571 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X300ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
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Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 32a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 32b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033571 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X300ML 

 
která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
33. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033572 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X500ML 
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do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol 
u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 33a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 33b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu 
k tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033572 NUTRILAC BANÁN S POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
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P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná 
v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny 
k podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
34. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033564 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
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Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 34a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 34b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033564 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
35. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033565 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X300ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 35a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 35b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033565 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X300ML 

 
která nadále činí 31,39 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
36. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033566 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
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P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 36a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 36b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033566 NUTRILAC COFFEE S POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
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Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
37. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033555 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 37a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 37b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 



 

 

Str. 61 z 89 

 

b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033555 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
38. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033556 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X300ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 31,39 Kč 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 38a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 38b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033556 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X300ML 

 
která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
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zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
39. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033557 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
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Tento výrok 39a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 39b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033557 NUTRILAC NATURAL POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 52,32 Kč 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
40. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033558 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 40a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 40b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033558 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
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E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
41. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033559 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X300ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
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18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 41a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 41b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033559 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X300ML 

 
která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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42. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033560 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 42a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 42b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033560 NUTRILAC VANILKA POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
43. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033567 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X200ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
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zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 43a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 43b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033567 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X200ML 

 
která nadále činí 20,93 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
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dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
44. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033568 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X300ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
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Tento výrok 44a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 44b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033568 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X300ML 

 
která nadále činí 31,39 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
45. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033569 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 45a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 45b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033569 NUTRILAC VANILKA S POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 52,32 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
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E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
46. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033526 NUTRISON POR SOL 1X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
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18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 46a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 46b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033526 NUTRISON POR SOL 1X1000ML 

 
která nadále činí 92,60 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
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47. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033527 NUTRISON POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 47a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 47b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033527 NUTRISON POR SOL 1X500ML 

 
která nadále činí 46,30 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
48. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0217054 NUTRISON POR SOL 8X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, která je nově stanovena ve výši 740,80 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
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zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 48a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 48b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0217054 NUTRISON POR SOL 8X1000ML 

 
která je nově stanovena ve výši 740,80 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
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dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
49. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033452 OSMOLITE POR SOL 1X1000ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, která je nově stanovena ve výši 93,34 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
Tento výrok 49a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 49b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
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b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033452 OSMOLITE POR SOL 1X1000ML 

 
která je nově stanovena ve výši 93,34 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno. 
 
50. 
a) 
Na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje potravinu pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033451 OSMOLITE POR SOL 1X500ML 

 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb. 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, která je nově stanovena ve výši 46,67 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky úhrady ze 
zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské účely, které zůstávají 
stanoveny takto: 
 
E/F16 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako částečná enterální výživa, sipping 
(úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal/den), která se podává jako doplněk 
stravy u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud 
trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší, než je 75 % potřeb nemocného. Současně 
musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou 
výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 
18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 
% za poslední 3 měsíce. 
Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat 
nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u 
předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. 
 
Tento výrok 50a) rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výroku 50b) uvedeným v tomto rozhodnutí, který je ve vztahu k 
tomuto výroku výrokem navazujícím. 
 
b) 
Na základě ustanovení § 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění mění jednu 
další zvýšenou úhradu ze zdravotního pojištění potraviny pro zvláštní lékařské účely 
 

Kód Ústavu:  Název PZLÚ:  Doplněk názvu:  

0033451 OSMOLITE POR SOL 1X500ML 

 
která je nově stanovena ve výši 46,67 Kč 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3, ustanovení § 34 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 a ustanovení § 35 vyhlášky č. 376/2011 Sb. nemění dosavadní podmínky 
jedné další zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění uvedené potraviny pro zvláštní lékařské 
účely, které zůstávají stanoveny takto: 
 
E/F16 
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V 
P: Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny jako úplná enterální výživa (v limitu 
2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, 
kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se 
zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie 
nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné 
stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření 
dutiny ústní a jícnu apod.). Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost 
gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku 
musí být součástí pravidelných kontrol u předepisujícího lékaře a současně zaznamenaná v 
dokumentaci. 
Jde o základní přípravky enterální výživy. Neobsahují vlákninu. Jsou proto určeny k 
podávání kratšímu než 2 měsíce nebo v případě, že je podání vlákniny kontraindikováno.“ 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 16. 3. 2018 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 21. 3. 2018. 
Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroků 
č. 1, č. 2, č. 49 a č. 50 a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem 
a navrácení věci Ústavu k novému projednání. 
 
Dne 29. 11. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání odvolatele označené jako „Doplnění 
nových skutečností k řízení o odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
ze dne 1. 3. 2018, sp zn. SUKLS337916/2017, č. j. sukl136820/2018, ve společném řízení 
o změně výše a podmínek úhrady potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) náležejících 
do referenční skupiny č. 108/1 – Polymerní výživa standardní – v tekuté formě (ATC V06XX)“ 
(dále jen „doplnění odvolání“). Odvolatel v doplnění odvolání trvá na požadavku zrušení 
napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem a žádá ministerstvo, aby odvolatele písemně 
informovalo o důvodech prodlení vydání rozhodnutí, pokud rozhodnutí nebude vydáno 
do 30 dnů, tj. do 29. 12. 2018. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání, doplnění odvolání a spisové dokumentace 
Ústavu přezkoumalo napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, v souladu 
s § 89 odst. 2 správního řádu a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním 
závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 
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Odvolatel namítá, že napadené rozhodnutí vychází ze zcela nedostatečně a nesprávně 
zjištěného skutkového stavu, který byl navíc zcela chybně posouzen po právní stránce, 
neboť Ústav nezjišťoval a neshromáždil údaje o dostupnosti předmětných PZLÚ 
v České republice, což se týká i PZLÚ, podle níž stanovil výši základní úhrady a výši jedné 
další zvýšené úhrady referenční skupiny č. 108/1, a to navzdory výslovným námitkám 
odvolatele v průběhu předmětného správního řízení. V tomto postupu Ústavu spatřuje 
odvolatel příkrý rozpor s § 39c odst. 2 písm. a) a § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., jakož 
i se zásadou zákonnosti, zakotvenou v čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod a § 2 odst. 1 správního řádu. Napadené rozhodnutí odvolatel považuje 
za nepřezkoumatelné. 
 
Odvolatel podotýká, že Ústav jeho námitku odmítl s tím, že jelikož PZLÚ nepodléhají 
povinnosti hlášení distributorů, zařadil Ústav do cenové reference veškeré PZLÚ náležící 
do posuzované referenční skupiny uvedené v seznamu hrazených přípravků v době vydání 
oznámení o zahájení správního řízení. Ústav pak dále uvedl, že takto postupuje ve všech 
správních řízeních týkajících se stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady PZLÚ a že 
pokud měl odvolatel informace, že některé z PZLÚ nejsou na českém trhu přítomny, měl 
možnost Ústavu předložit důkazy, které by tuto skutečnost prokázaly. 
 
S uvedenou argumentací Ústavu odvolatel nesouhlasí. Odvolatel poukazuje na § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., které podmínku dostupnosti výslovně stanoví jak u léčivých 
přípravků, tak i u PZLÚ. Toto ustanovení dle odvolatele nezakotvuje jakoukoli odlišnost mezi 
posuzováním podmínky dostupnosti v případě PZLÚ a posuzováním téže podmínky 
u léčivých přípravků – jak léčivý přípravek, tak i PZLÚ, podle nichž je stanovena výše 
základní úhrady, musí být dostupné na trhu v České republice. Dostupnými jsou ty léčivé 
přípravky a PZLÚ, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků nebo PZLÚ obsahujících tutéž léčivou látku činil 
v rozhodném období nejméně 3 %. 
 
Vzhledem k výše uvedenému považuje odvolatel okolnost zjištění, zda je PZLÚ dostupná 
na trhu v České republice, za zcela zásadní předpoklad pro postup podle 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., bez něhož toto ustanovení nelze vůbec použít. 
S takovým závěrem dle odvolatele koresponduje rovněž § 39g odst. 8 téhož zákona, který 
Ústavu ukládá povinnost shromáždit cenové reference léčivých přípravků a PZLÚ, jakož 
i údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti. Ani § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. nestanoví 
jakoukoli odlišnost pro PZLÚ oproti léčivým přípravkům. 
 
Tím, že Ústav uvedl, že odvolatel mohl předložit důkazy o nepřítomnosti PZLÚ na trhu, 
dopustil se Ústav podle odvolatele pochybení hned ve dvou ohledech. Zaprvé – zákon 
o veřejném zdravotním pojištění výslovně stanoví podmínku dostupnosti, kterou přesně 
vysvětluje a kvantifikuje, zatímco Ústav pojednává o pouhé přítomnosti na trhu, 
resp. neobchodování, kdy zákon takovou podmínku vůbec nestanoví (v souvislosti 
s postupem stanovení základní úhrady dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.). 
A zadruhé – ačkoli zákon výslovně hovoří o Ústavem shromážděných cenových referencích 
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a údajích o jejich dostupnosti a přítomnosti, Ústav žádné údaje o dostupnosti neshromáždil, 
namísto toho požaduje prokázání neobchodování. 
 
V doplnění odvolání pak odvolatel uvádí, že dne 25. 11. 2018 došlo k vydání rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 190/2018–61–66 (dále jen „rozsudek 
10 As 190/2018–61–66“), který dle odvolatele řeší touž právní otázku, která je rozhodná 
i ve vztahu k případu řešenému v rámci předmětného správního řízení. Ve světle rozsudku 
10 As 190/2018–61–66 se odvolateli jeví zřejmým, že námitky odvolatele jsou důvodné a že 
napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Odvolatel cituje body č. 22, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 46 a 48 rozsudku 10 As 190/2018–61–66 a dovozuje z nich, že při zjišťování 
cenových referencí je Ústav povinen doložit i zjištění přítomnosti příslušných léčivých 
přípravků na trzích jednotlivých zemí Evropské unie, včetně České republiky. Jelikož zákon 
o veřejném zdravotním pojištění v části šesté nerozlišuje v jednotlivých ustanoveních mezi 
léčivými přípravky a PZLÚ, je odvolatel toho názoru, že závěry rozsudku 
10 As 190/2018–61–66 jsou plně přiléhavé i k předmětnému správnímu řízení. 
 
Odvolatel závěrem doplnění odvolání upozorňuje ministerstvo, že již několikanásobně marně 
uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí ministerstva v dané věci. Pokud nebude rozhodnutí 
vydáno do 30 dnů, tj. do 29. 12. 2018, žádá odvolatel ministerstvo, aby odvolatele písemně 
informovalo o důvodech prodlení vydání rozhodnutí. 
 
Odvolací orgán k námitkám odvolatele uvádí následující. 
 
Odvolací orgán na úvod připomíná, že dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. platí, 
že „Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši nejnižší ceny výrobce 
připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie 
pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; 
léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České 
republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl 
na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo 
potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném 
období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle 
okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, 
o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé 
přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice“. Ustanovení § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, že „Ústavem shromážděné cenové reference léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se 
považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak“. 
 
Ústav na straně 85 napadeného rozhodnutí uvádí, že ve správních řízeních o stanovení či 
změně výše a podmínek úhrady PZLÚ Ústav do cenových referencí zařazuje veškeré PZLÚ 
náležící do posuzované referenční skupiny, hrazené v době vydání oznámení o zahájení 
správního řízení. Všechny takové PZLÚ pak Ústav považuje eo ipso za dostupné. Tento svůj 
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postup Ústav odůvodňuje jednak tím, že v legislativní oblasti chybí systém hlášení dodávek 
PZLÚ, jednak tím, že PZLÚ neobsahují léčivé látky. K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Jelikož zákon o veřejném zdravotním pojištění explicitně požaduje, aby byla PZLÚ, podle 
jejíž ceny se dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. stanoví výše základní úhrady 
referenční skupiny, dostupná v České republice, a zároveň týž zákon v § 39g odst. 8 hovoří 
o Ústavem shromážděných cenových referencích PLZÚ a jejich dostupnosti a přítomnosti, 
nelze se s Ústavem ztotožnit v jeho úsudku, že by za dostupné měly být automaticky 
považovány veškeré hrazené PZLÚ náležící do posuzované referenční skupiny, aniž by 
Ústav musel jejich dostupnost jakkoli zjišťovat. S ohledem na znění ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb., jakož i na jeho systematiku je proto odvolací orgán toho názoru, že nelze 
připustit stav, ve kterém otázka dostupnosti PZLÚ není Ústavem ve správních řízeních vůbec 
reálně zkoumána. 
 
Odvolací orgán si je vědom okolnosti, že dodávky na trh PZLÚ nemusí být oficiálně nijak 
hlášeny a že tato okolnost zjišťování přítomnosti PZLÚ na trhu komplikuje. Ustanovení § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. však bohužel pro PZLÚ v tomto směru nestanoví 
žádnou výjimku, a třebaže tak Ústav nemá k dispozici hlášení distributorů o PZLÚ jako 
u léčivých přípravků, nezbavuje jej tato skutečnost povinnosti dostupnost PZLÚ jakýmkoli 
jiným způsobem zjišťovat, žádá-li si toho zákon. Absence systému hlášení dodávek PZLÚ 
není skutečností, jež by vylučovala možnost zjišťování dostupnosti PZLÚ na českém trhu 
per se. Při zjišťování dostupnosti PZLÚ lze například zvážit spolupráci s jinými orgány státní 
správy či ostatními institucemi, například s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR 
(dále jen „ÚZIS“). ÚZIS jakožto správce Národního zdravotnického informačního systému 
disponuje mj. informacemi o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění. Výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely přitom je 
poskytováním zdravotní služby.  Tyto informace o uhrazených PZLÚ by dle odvolacího 
orgánu mohly být Ústavu nápomocné při zjišťování dostupnosti PZLÚ ve smyslu § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
Je možné také požádat o součinnost účastníky řízení (zdravotní pojišťovny, dovozce či 
tuzemského výrobce PZLÚ) podle § 50 odst. 2 správního řádu in fine. 
 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí – konkrétně ze strany 83 a následujících – odvolací 
orgán zjistil, že sám Ústav umožnil účastníkům řízení prokázat, že některé PZLÚ 
v rozhodném období nejsou dostupné („např. daty z IMS databáze“). Tuto možnost Ústav 
účastníkům zjevně přiznal, aniž by mu v tom zabránil obsah části § 39c odst. 2 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., považující za dostupný léčivý přípravek či PZLÚ takový léčivý 
přípravek či PZLÚ, jejichž objem na trhu pro tu kterou konkrétní léčivou látku činil 3 %. 
 
Z uvedeného odvolací orgán usuzuje, že požadavek tříprocentního objemu na trhu pro 
konkrétní látku v relaci k PZLÚ Ústav v předmětném správním řízení zřejmě nějakým 
způsobem interpretačně překlenul. Svůj výklad § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
nicméně Ústav v napadeném rozhodnutí nikterak neosvětlil. Podle věty prvé § 68 odst. 3 
správního řádu přitom platí, že „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků 
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rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán 
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí“. 
Jelikož Ústav žádným způsobem nepřiblížil své úvahy, kterými se v daném případě ubíral při 
výkladu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. ve vztahu k požadavku tříprocentního 
objemu na trhu v České republice, považuje odvolací orgán odůvodnění napadeného 
rozhodnutí v tomto ohledu za nedostatečné. 
 
Na straně 85 napadeného rozhodnutí dále Ústav uvádí, že v případě správních řízení 
týkajících se PZLÚ postupuje Ústav na základě správního uvážení za účelem naplnění 
smyslu zákona, přičemž využívá analogii – tu Ústav charakterizuje jako myšlenkový proces, 
jímž se vyplňují mezery v zákoně. K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
K pojmu správního uvážení např. Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 
22. 4. 2014 sp. zn. 8 As 37/2011-154 uvádí, že „Pojem správního uvážení není v doktríně 
jednoznačně definován, v obecné rovině však o něm lze hovořit všude tam, kde zákon 
poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. 
Tento prostor, v němž s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný 
právní následek a zákonodárce dává správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných 
okolností jedno z více řešení předvídaných právní normou, bývá typicky vymezen formulací 
‚správní orgán může‘, ‚lze‘ apod.“. 
 
V rozsudku ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 1 Afs 78/2011-184, Nejvyšší správní soud 
v souvislosti se správním uvážením konstatuje následující: „Rozhodnutí podle § 40 odst. 6 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím založeným na volné 
správní úvaze, ale i tak musí být zbudováno na racionálních důvodech, pro něž se správce 
daně rozhodl žádostí vyhovět, a nebo (sic) je naopak zamítl. Za situace, kdy zákon nevznáší 
výslovný požadavek na odůvodnění takového rozhodnutí, není přitom podstatné, zda ony 
důvody budou přímou součástí tohoto rozhodnutí (ač by toto řešení bylo samozřejmě 
vhodné), nebo budou obsahem úředního záznamu založeného ve správním spisu. V každém 
případě však musí být důvody správce daně pro zvolený postup transparentní a jednoznačně 
seznatelné. Jaká kritéria pro své rozhodnutí správní orgán zvolí, je věcí správního orgánu[.]“ 
 
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 3 As 24/2004-79, pak 
stojí, že „I když správní orgán rozhoduje na základě absolutně volné správní úvahy, musí být 
jeho rozhodnutí přezkoumatelné a musí být zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení 
nevybočil. I v těchto případech musí správní orgán respektovat stanovené procesní postupy 
i elementární právní principy správního rozhodování. Nezákonnost takovéhoto rozhodnutí 
pak může spočívat mj. v překročení nebo zneužití stanovených mezí správního uvážení (...)“. 
 
Odvolací orgán není na základě odůvodnění napadeného rozhodnutí srozuměn s tím, 
v jakém smyslu a jakým způsobem Ústav v předmětném správním řízení aplikoval správní 
uvážení, jakými kritérii a důvody se při jeho aplikaci řídil, zda nevybočil z jeho mezí 
a hledisek a konečně ani jak toto správní uvážení dovedlo Ústav k závěru, že v řízení 
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o stanovení či změně výše a podmínek úhrady PZLÚ je namístě považovat veškeré hrazené 
PZLÚ zařazené do posuzované referenční skupiny za dostupné.  
 
Co se analogie v oblasti právní interpretace týče, pak např. podle GERLOCH, Aleš. Teorie 
práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 135 a n., se rozlišují dvě podoby analogie: 
per analogiam legis („analogie zákona, spočívá v použití určitého ustanovení zákona nebo 
jiného právního předpisu na případ jím výslovně neupravený, ale obdobný, tj. na něco se 
nevztahuje právní norma výslovně a je nutné najít nejbližší podobnou normu (musí se zvážit 
právní relevance – např. manželství x zasnoubení). Můžeme ji použít vždy tehdy, když nás 
k tomu vyzve zákonodárce obraty typu ‚obdobně‘, ‚přiměřeně‘ (např. je upraven status 
advokátů, pro advokátní koncipienty se toto ustanovení použije přiměřeně)“ (GERLOCH, 
Aleš. Teorie práva. 6, vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 135) a dále „per analogiam legis 
(analogie zákona) – existuje mezera v právu, která musí být vyplněna. Pociťuje se 
nedostatek právní úpravy tam, kde očekáváme, že by úprava měla být. Vše je založeno na 
podobnosti: mezeru vyplníme podobnou normou (tj. pro daný případ nejbližší)“ 
(tamtéž, s. 188) a per analogiam iuris („analogie práva je postup zcela výjimečný, kdy se 
právními normami výslovně neupravený případ posoudí podle právních principů příslušného 
právního odvětví nebo podle obecných právních principů. V tomto případě neexistuje 
podobná norma vůbec. Nejde tedy vlastně o postup logický, argumentum per analogiam iuris 
je třeba řadit spíše mezi postupy teleologického výkladu“ (tamtéž, s. 136) a dále 
„per analogiam iuris (analogie práva) – je zde mezera v právu, ale nenajdeme podobnou 
právní normu. Pak postupujeme podle obecných principů právních nebo právních principů 
daného právního odvětví. Norma je vytvořena ad hoc (tvoří ji ten, kdo aplikuje, nejčastěji tedy 
soud). Jde o činnost obdobnou vytváření soudních precedentů. Ale norma vytvořená analogií 
práva není obecně závazná, je použitelná pouze pro tento konkrétní případ)“ (tamtéž, 
s. 189). 
 
K použití analogie ve správním právu pak např. Ústavní soud v nálezu ze dne 26. 4. 2005, 
sp. zn. Pl. ÚS 21/04 uvádí, že „Připouští-li vůbec doktrína použití analogie v oboru správního 
řízení, pak toliko za omezujících podmínek – pouze v omezeném rámci za účelem 
vyplňování mezer procesní úpravy a dále pouze ve prospěch ochrany práv účastníků 
správního řízení“. Tuto tezi pak Ústavní soud dále rozvádí odkazy na odbornou literaturu, 
když v témže nálezu uvádí následující: „Absenci procesní úpravy správního řízení lze 
rozhodovací činností správních orgánů a judikaturou soudů kompenzovat použitím analogie. 
Doktrína zastává ale v této souvislosti velmi nejednoznačná stanoviska. Petr Průcha analogii 
v obecnosti odmítá: ‚Pro aplikaci a interpretaci norem správního práva platí, že použití 
analogie u nich nepřichází v úvahu, což svým způsobem vyplývá přímo z jejich povahy.‘ 
(Průcha, P. Správní právo. Obecná část. Brno: 2003, s. 70). Zdrženlivý postoj k analogii 
ve správním právu zastává i Petr Hajn: ‚analogie jakožto právní institut slouží k vykrývání 
mezer v právu a uplatní se zejména v právu soukromém. Ve veřejném právu a ve správním 
řízení si při použití tohoto institutu musíme ukládat značnou rezervovanost.‘ [Hajn, 
P. Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování. Několik poznámek k analogii 
v právu (nejen) správním. Právník, 2003, č. 2, s. 123]. S ohledem na čl. 2 odst. 3 Ústavy 
a čl. 2 odst. 2 Listiny Milan Kindl formuluje zásadu, dle níž ‚analogie ve veřejném právu nelze 



 

 

Str. 88 z 89 

 

použít v neprospěch toho, kdo vykonavatelem veřejné moci není‘, z čehož plyne, že ‚jí může 
být užito v jeho prospěch‘ (Kindl, M. Malá úvaha o analogii ve veřejném právu. Právník, 
2003, č. 2, s. 133). Obdobné stanovisko zastává i Vladimír Sládeček: ‚Může se zdát, že 
prostor pro použití analogie ve správním, resp. veřejném právu je beznadějně omezen či 
spíše zcela vyprázdněn zakotvením ústavních principů – limitů uplatňování veřejné (státní) 
moci (zejm. čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny) …, to však neznamená 
holou nemožnost její aplikace, byť by se patrně nemělo jednat o úkaz častý ... použití 
analogie zákona nebo analogie práva ve správním právu (ať již hmotném nebo procesním) 
přichází v úvahu, jestliže přinese (jednoznačný) prospěch účastníku řízení či právnímu 
vztahu správního práva.‘ (Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha, 2005, s. 130). Dle 
Vladimíra Vopálky pokud je úprava nedostatečná, nezbývá než se opřít podle analogie 
i o některé instituty správního řádu, pokud to ovšem povaha věci nevylučuje, a o obecné 
zásady správního (procesního) práva (Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 
5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 359).“ 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že použití analogie ve správním právu je výjimečným postupem 
sloužícím k překlenutí mezery v právu, a sice mezery procesního charakteru. Tento postup 
spočívá buďto v aplikaci ustanovení, jež dopadá na podobný případ (analogia legis), anebo 
v aplikaci normy plynoucí z právního principu namísto normy zakotvené v právním předpisu 
(analogia iuris). Odvolací orgán není z odůvodnění napadeného rozhodnutí s to rozpoznat, 
kdy a jakým způsobem se Ústav uchýlil k použití analogie, o jaký druh analogie se jednalo, 
zda šlo pouze o překlenutí mezery procesní povahy ani o které ustanovení či právní princip 
se Ústav za účelem vyplnění mezery v právu v rámci analogie opřel. 
 
Se zřetelem k výše uvedeným nedostatkům považuje odvolací orgán odůvodnění 
napadeného rozhodnutí za příliš strohé, a tudíž nepřezkoumatelné. Dále, jelikož Ústav 
reálně nezjišťoval dostupnost předmětných PZLÚ, zastává odvolací orgán názor, že Ústav 
neučinil zadost požadavkům, jež na něj byly kladeny § 39c odst. 2 písm. a) a § 39g odst. 8 
zákona č. 48/1997 Sb. Odvolací orgán proto námitku odvolatele posuzuje jako důvodnou 
a napadené rozhodnutí shledává nezákonným. 
 
Dle § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že „Odvolací orgán není vázán důvody 
odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními 
předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení 
nezabývá“. Jak je již uvedeno výše, odvolací orgán napadené rozhodnutí shledal 
nesouladným s právními předpisy. Dalšími námitkami odvolatele se proto odvolací orgán 
s ohledem na citovaný § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. věcně nezabývá. Napadené 
rozhodnutí Ústavu se ruší a věc se mu vrací k novému projednání. 
 
S námitkami odvolatele, jakož i s dalšími okolnostmi uvedenými v jeho odvolání a v doplnění 
odvolání, se kterými se zde odvolací orgán v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. 
věcně nezabýval, se vypořádá Ústav v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu během nového 
projednání věci. 
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Závěrem, s ohledem na upozornění odvolatele na okolnost, že již několikanásobně marně 
uplynula lhůta pro vydání rozhodnutí ministerstva, a na jeho žádost o písemnou informaci 
o důvodech prodlení vydání rozhodnutí, odvolací orgán nejprve uvádí, že lhůty pro vydání 
rozhodnutí nejsou z povahy věci prekluzivního charakteru, a jejich marné uplynutí tak 
nezakládá nezákonnost vydávaného rozhodnutí (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 5. 9. 2007 č. j. 3 As 44/2007 – 60 či rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 22. 7. 2011 č. j. 9 A 128/2010-33). 
 
Co se týče důvodů prodlení vydání rozhodnutí, odvolací orgán poznamenává, že s ohledem 
na vysoký počet správních rozhodnutí vydávaných v oblasti regulace cen a úhrad léčivých 
přípravků a PZLÚ, jakož i na nezanedbatelný podíl těchto rozhodnutí přezkoumávaný 
v rámci odvolacího řízení, nebyl odvolací orgán schopen rozhodnout o odvolání proti 
napadenému rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě  
 
 

IV. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 
 
 

P o u č e n í :  
 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
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