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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
 
Dne 26. srpna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste požádal o následující informace 
(věc: „Odstranění tvrdosti zákona č.48/1997 Sb. ve věci preskripčního omezení „L“ u 
léčivého přípravku Trajenta 5 mg tbl. flm 90x1 kód léku 168451“): 
 
1 /Prosím podrobně uvést všechny úhrady v měsících r.2020 a 2021 podle přiloženého 
Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění/  
 
2/V detailu léčivého přípravku uvést údaje platné v konkrétním měsíci a roce 2020 nebo 
2021 vždy od 1.1....a to právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ?,specializace 
předepisujícího lékaře ? vykazovací limit-preskripční omezení ?,pokud tehdy byly uvedeny 
 
3/Tytéž údaje podle 2/ uvést znovu tak jak jsou platné k dnešnímu dni 
 
4/Pokud během r.2020- 2021 došlo ke změně v dotazovaných položkách uvedených  
v bodě 2/, uvést od jakého data ke změně došlo, čeho se týkala a zda změna byla dočasná 
či je aktuálně státe platná 
 
5/Prosím označit měsíce, v kterých platil vládou vyhlášený nouzový stav ev. jiná omezení 
MZ ČR např. omezení pohybu osob.  
 
K Vašim dotazům uvádím následující: 
 
 
Ad 1) 
Informaci o výši úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely  
z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivá období naleznete v Seznamu cen a úhrad 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam"), 
zveřejňovaném na elektronické úřední desce Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Po rozkliknutí 
odkazu na požadované období se zobrazí nabídka souborů ve formátu ".xls" (soubory 
Excel). Po otevření souboru označeného jako "plný soubor s aktuálními úhradami" je pak 
ve sloupci "S" uvedena v daném měsíci platná výše úhrady léčivého přípravku z veřejného 
zdravotního pojištění (UHR1).    
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Ad 2) a 3) 
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění je uveden ve sloupci "U" (LEG_JUHR1) 
"plného souboru s aktuálními úhradami" pro dané období, přičemž význam jednotlivých 
symbolů je vysvětlen v PDF souboru (dokumentu) "Datové rozhraní SÚKL Seznam 
hrazených LP_200101.pdf". Tento dokument taktéž ozřejmuje význam jednotlivých 
sloupců Seznamu. 
 
Způsob vykazování léčivého přípravku k úhradě zdravotní pojišťovně (vykazovací limit)  
v daném období je uveden ve sloupci "W" (LIM1). Ve sloupci "W" (LIM1) je též uvedeno 
preskripční omezení ve smyslu omezení pro předepisování takového přípravku lékařem 
se specializovanou způsobilostí, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu 
se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní péče, nebo jím 
písemně pověřený jiný lékař (takový přípravek je označen symbolem "L"). Není-li však  
s ohledem na účinnost a bezpečnost předepisování léčivého přípravku vhodné přenést na 
jiného lékaře, je takový přípravek označen symbolem "E". Specializace předepisujícího 
lékaře jsou pak jako zkratky uvedeny ve sloupci "X" (OME1), pokud je preskripčním 
omezením úhrada léčivého přípravku z veřejného zdravotního pojištění vázána na lékaře 
se specializovanou způsobilostí. Specifikace zkratek preskripčního omezení ozřejmující 
specializovanou způsobilost předepisujícího lékaře je pak umístěna v odkazu "Pomocné 
číselníky XLS.zip, soubor typu zip", načež je nutno otevřít soubor (dokument) začínající 
jako "OME".  
 
Okolnost, zda léčivý přípravek měl v daném období taktéž stanoveno indikačního omezení 
"P" je uvedena ve sloupci "Y" (IND1) "plného souboru s aktuálními úhradami". Text 
stanoveného indikačního omezení pro zadaný měsíc je pak dostupný v odkazu "Pomocné 
číselníky XLS.zip, soubor typu zip", načež je nutno otevřít soubor (dokument) začínající 
jako "DETIND". 
 
 
 
Ad 4) 
Pomocí výše uvedeného postupu lze zjistit z veřejně dostupného zdroje, tj. úřední desky 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jaké byly či jaké jsou aktuálně platné okolnosti úhrady 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely pro jednotlivé měsíce Vámi 
dotazovaného období. 
 
Ad 5 
Usnesením Vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194 
byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový 
stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 (na dobu 30 dnů). Nouzový stav byl 
následně prodlužován a poslední schválený nouzový stav skončil 11. 4. 2021. 
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Veškerá opatření, která byla ze strany MZ vyhlášena jsou k dispozici na webových 
stránkách MZ zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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