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Harmonogram změn



Zákon č. 282/2010 Sb. 

Přinesl nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických 
prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění.

SÚKL začal mít od 1.1.2019 zásadní roli 
administrátora a správce dat

Zdravotní 
pojišťovna

Státní Ústav 
pro Kontrolu 

Léčiv



Co se tedy stalo 1. ledna 2019?

U individuálně zhotovovaných 
zdravotnických prostředků (na zakázku) 
začínají platit nové úhrady a kódy

Zákon č. 282/2018 Sb. nabývá účinnosti

Např. protézy, ortézy, individuální pažní návleky a 
punčochy + úpravy těchto ZP



Co se stane 1. června 2019?

Začíná termín pro pře-ohlášení dosud 
hrazených ZP. Poslední den k provedení 
tohoto úkonu je 30.6.2019

Zdravotnické prostředky ohlášené hned v 
červnu 2019 budou moci být hrazené od 1. 
10. 2019.

Od 1. 6. 2019 bude možné ohlásit nový
zdravotnický prostředek kdykoli



Co se stane 1. srpna 2019?

Konec platnosti úhrady u zdravotnických 
prostředků, které nebyly pře-ohlášeny ze 
všech stávajících ZP na SÚKL

Přestávají být hrazeny hole a tzv. bílý program 
kromě nástavců na WC

tj. sedačky do vany, židle do sprchového koutu 
a toaletní křesla



Co se stane 1. října 2019?

Začátek preskripce a úhrad nově 
zařazených ZP podle pravidel nového 
kategorizačního stromu

Vydání seznamu s nově zařazenými ZP

Dojde ke změně v otázce cirkulace ZP 
a vlastnictví ZP u pojištěnce



Vlastnictví ZP a cirkulace

Pokud bude rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou ZP vyšší 
než 2.000 Kč, pak bude ZP primárně ve vlastnictví 
pojištěnce

Pojištěnec se však bude moci rozhodnout pro 
dobrovolné zařazení ZP do režimu cirkulace

Mechanické voz. aktivní, mechanické voz. dětské 
aktivní, mechanické voz. speciální jednopákové a 
dvouobručové (M), mechanické voz. speciální 
vertikalizační a multifunkční spadají automaticky 
do vlastnictví pojištěnce



Co se stane 1. prosince 2019?

U dosud hrazených ZP začínají platit nové 
úhrady a kódy podle nového 
kategorizačního stromu obsahujícího 11 
úhradových skupin

Vydání kompletního Seznamu všech ZP

Aktualizace seznamu bude probíhat 
každý měsíc



Změny v preskripci

Pro pacienty s poruchou mobility (sk. 07) 
dojde k zásadním změnám v preskripci 
jako např.

Praktický lékař bude moci předepisovat chodítka, 
základní mechanické vozíky, lůžka apod.

Chodítka nebude muset schvalovat revizní lékař

Zvýšení úhrady aktivních vozíků na 45 000 Kč



Uplatnění poukazu ZP v 
hraničních termínech

Pro vydání ZP je rozhodující termín uplatnění 
poukazu, nikoliv datum předepsání či 
schválení

Poukazy na pomůcky z tzv. bílého programu musí 
být uplatněny nejpozději do 31.7.2019.

Na poukazy uplatněné do konce listopadu se 
vztahují úhrady dle Číselníku VZP. Na poukazy 
uplatněné po 1.12.2019 se bude vztahovat 
Seznam ZP SÚKL s úhradou podle nového 
kategorizačního stromu.


