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Nejlépe lze postupy pochopit, pokud se je 

snažíte zprostředkovat někomu jinému, a o to 

se budu snažit v následujícím textu. Moje myš-

lenky bude při tom korigovat jeden z mála 

lékárníků, který cenové regulaci rozumí, a to 

Mgr. Martin Mátl, člen představenstva ČLK.

ÚVODEM KRÁTKÁ 
REKAPITULACE ČASOVÉ OSY:

11. 2. 2009 Sněmovna schvaluje jako zákon 

č. 59/2009 Sb. senátní pozmě-

ňovací návrh, kterým se mění 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřej-

ném zdravotním pojištění. 

Únor 2009 Jednání o podobě Cenového 

předpisu (CP, vydává Minis-

terstvo zdravotnictví, zpraco-

vává Odbor farmacie). Návrh 

obsahuje zrušení odpočtu dle 

ARCTG („arcustangens“) u plně 

hrazených LP.

9. 3. 2009 Porada vedení MZd neschvalu-

je návrh CP. To znamená faktic-

ké zachování dvojího odpočtu 

– ze zákona a z CP. Pro lékárny 

dle dat GML a ČLK pokles reali-

zované marže o 6,9–8,3% !

11. 3. 2009 Schůzka na MZd, kde je ofi ciál-

ně oznámeno zástupcům ČLnK, 

poskytovatelů, softwarových fi -

rem a zdravotních pojišťoven, 

že nový CP nebude vydán.

11.–18. 3. 2009 Desítky telefonátů z terénu 

na ČLK, z ČLK na MZd, a také 

desítky mailů z terénu přímo 

paní ministryni.

18. 3. 2009 Schůzka zástupců ČLK a posky-

tovatelů, z iniciativy ČLK otevře-

na opět otázka aktualizace CP 

dle předchozích dohod.

20. 3. 2009 Ministryně zdravotnictví pode-

pisuje CP v původním navrho-

vaném znění.

A CO CP PŘINÁŠÍ?
Pro pochopení je vhodné se zahloubat přímo 

do textu pasáže o regulačních poplatcích (dále 

jen RP) v zákoně č. 48/1997 Sb., §16a, pís.d):

Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zá-

stupce, je povinen v souvislosti s poskytováním 

hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, 

které zdravotní péči uvedenou v písmenech a) 

až f ) poskytlo, regulační poplatek ve výši

d) 30 Kč za vydání  každého, ze zdravotního 

pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivé-

ho přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékař-

ské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu 

na počet předepsaných balení. Pokud pojištěnec 

za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro 

zvláštní lékařské účely předepsaného na recep-

tu platí doplatek, je součet doplatků za všechna 

balení léčivého přípravku nebo potraviny pro 

zvláštní lékařské účely jednoho druhu snížen o za-

placený regulační poplatek nebo jeho příslušnou 

část, a to tak, aby částka zaplacená pojištěn-

cem za doplatek a regulační poplatek činila 

nejméně 30 Kč,

Výpočet ceny LP dle výše uvedeného ustano-

vení je pak popsán podrobněji v CP č. 2/2009/

FAR a vypadá přibližně takto (viz Příloha mate-

riál ČLK, autor Mgr. Martin Mátl):

1. krok: zkušební výpočet ceny dle pravidel Ce-

nového rozhodnutí MZd č.1/2008, tj. cena 

původce + skutečně uplatněná obchodní 

přirážka lékárny (OP) – odpočet ARCTG.

Je-li výsledný doplatek 0,- Kč, pacient a. 

uhradí pouze RP. Pacient osvobozený 

od placení RP neplatí NIC.

Je-li výsledný doplatek vyšší než 0,- Kč, b. 

nastává změna.

Nebyl-li RP vybrán (např. u ◊ osvobo-

zeného pacienta), postupuje se ná-

sledovně: cena původce + skuteč-

ně uplatněná obchodní přirážka 

lékárny (OP) – odpočet ARCTG.

Neosvobozený pacient ◊ má kon-

strukci prodejní ceny složitější. 

K ceně původce se připočte sku-

tečně uplatněná OP a nerealizuje 

se již odpočet podle populárního 

ARCTG.

Je-li výsledkem doplatek  »

na položku receptu (nikoliv jed-

notlivé balení) nižší než 30,- Kč, 

zaplatí pacient (viz §16a, pís.d) 

minimální částku, tj. 30,-Kč.

Je-li doplatek vyšší než 30,-  »

Kč, odečte se pacientovi při 

zaplaceném RP částka 30,- Kč 

od výše doplatku.

Výsledkem těchto kouzel je několik paradoxů:

Odpočet, ovšem bez  ARCTG, se fakticky pře-• 

sunul z cenového předpisu do právní normy 

vyšší síly, tj. do zákona.

Konečná cena u doplatkových přípravků zá-• 

visí na počtu předepsaných balení.

Nastavení rozdílných limitů pro spoluúčast • 

(standard 5 000,- Kč; do 18 let a nad 65 let 

snížení na 2 500,- Kč) a různý mechanismus 

započítávání doplatků systém ještě víc zne-

přehledňují.

Při částečném výdeji vzniká další prostor pro • 

spekulace a barvité výklady – viz Metodický 

pokyn MZd

http://www.mzd.cz/Odbornik/Pages/294-

regulacni-poplatky-metodicky-pokyn.html

CITACE Z METODICKÉHO POKYNU:
Na receptu jsou předepsána tři balení jed-• 

noho léčivého přípravku. Doplatek na jedno 

balení je 25,- Kč. V případě, kdy lékárna nemá 

všechna balení léčivého přípravku, nastane 

tato situace:

1.  lékárna vydá pouze jedno balení a udělá vý-

pis z receptu na další dvě balení. Současně 

tato lékárna vybere 30,- Kč a na výpis z recep-

tu poznamená, že „zápočet, tedy přeplaceno“ 

je 5,- Kč.

2. lékárna vydá zbývající dvě balení a bude po-

žadovat 2 x 25,- Kč – 5,- Kč = 45,- Kč, což bude 

doplatek pacienta.
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CENOVÝ PŘEDPIS Č. 2/2009/FAR

Mgr. Michal Hojný1

 Mgr. Martin Mátl2

1Viceprezident 

České lékárnické komory
2Lékárna Flora, Teplice

Mechanismus cenové regulace léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 

účely (pro zjednodušení v textu dále PZLU 

budu opomíjet) se svojí složitostí, vazbami 

a rychlostí změn blíží pavoukovi mezilidských 

vztahů v proslulém seriálu z 90. let Beverly 

Hills 90210 (pro mladší ročníky – analogie 

s VKV na TV Prima). 
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Výsledná částka totiž musí být shodná jako 

v případě, kdy si pojištěnec vybere všechna 

tři balení v jedné lékárně, tedy: 3 x 25,- Kč = 

75,- Kč, z čehož je 30,- Kč poplatek a 45,- Kč 

doplatek na léčivý přípravek.

VYJÁDŘENÍ ČLK K POKYNU:
Lékárník nemá žádnou povinnost doplňo-

vat na výpis údaj o „zápočtu“. V rámci korekt-

ních vztahů je vhodné prezentovat pacientovi 

jako nejvýhodnější výdej celého Rp. v jedné 

lékárně.

NA ZÁVĚR SLOVNÍČEK POJMŮ:
Obchodní přirážka – % nebo částka připočte-

ná k nákupní ceně bez DPH

Marže – % přirážky lékárny z prodejní ceny bez 

DPH

A ČASTÉ OTÁZKY:
Je regulována OP lékárny u antikoncepce?

Není. Cenové regulaci podléhají jen ty LP, 

které jsou hrazeny z veřejného zdravotního po-

jištění, bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním 

případě skutečně hrazeny ZP, nebo zda si je 

plně hradí pacient.

Kde jsou uvedeny přípravky, které jsou 

regulovány pouze OP, a nikoliv stanove-

ním maximální ceny?

V CP č. 2/2009/FAR. Tento nižší stupeň re-

gulace lze použít, jestliže v jedné ATC skupině 

nejpodrobnějšího dostupného členění (zpra-

vidla 7 míst) existují na trhu nejméně 4 léčivé 

přípravky plně terapeuticky zaměnitelné, shod-

né cesty podání, a to od nejméně 4 původců, 

a v průběhu předchozích 12 měsíců nedošlo 

k významnému nárůstu cen původce.

Jak je stanovována taxa laborum (TL)?

TL je regulována tzv. věcným usměrňo-

váním ceny a konkrétní sazby jsou uvedeny 

v Příloze č. 1 CP.

Jak je to s LP používanými pouze při 

ústavní péči?

Zde došlo v poslední verzi CP ke změně 

a s účinností od 1. 6. 2009 opět cenové regulaci 

podléhají, tj. původci musí požádat SÚKL o sta-

novení maximální ceny.

Kdo neplatí RP za položku receptu?

Pojištěnci  umístění v dětských domovech, • 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní vý-

chovy, svěření rozhodnutím soudu do pěs-

tounské péče podle zákona o rodině;

 při ochranném léčení nařízeném soudem; • 

 při léčení infekčního onemocnění, kterému • 

je pojištěnec povinen se podrobit;

pojištěnec, který se prokáže potvrzením • 

o hmotné nouzi ne starším 30 dnů;

dárci tkání a orgánů při odběru tkání a orgá-• 

nů a při dispenzární péči; 

příjemci sociálních služeb se zůstatkem • 

prostředků menším než 800 Kč; tuto skuteč-

nost prokazuje pojištěnec potvrzením ne 

starším než 30 dnů.

Jak se bude vyvíjet budoucnost stano-

vení cen?

Následný vývoj je ve hvězdách a nedá se na-

prosto předpovídat. V každém případě lze konsta-

tovat, že stávající prakticky nevysvětlitelný postup 

jen nahrává spekulacím, jak to se stanovením cen 

(a doplatků) vlastně je. Je tedy žádoucí najít sys-

tém pro pacienty přehledný, jednoduchý a pro 

lékárny ekonomicky výhodný. Bude-li touto bu-

doucností např. kombinace pevné a procentuální 

části za balení (v diskutovaných variantách 10,- 

a 15,- Kč/bal.), se uvidí. Prvotní propočty ukazují, 

že i tento systém má svá výrazná omezení.

Přejeme vám mnoho úspěchů při snaze 

o pochopení principů cenotvorby.
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  Cena původce + skutečně uplatněná 
obchodní přirážka – ODPOČET 

Doplatek 
ANO/NE 

Ne 

Regulační poplatek 
vybrán 

ANO/NE 

Cena původce + skutečně uplatněná 
obchodní přirážka - ODPOČET 

Pacient platí regulační 
poplatek 30 Kč 

Ne 

Cena původce + skutečně uplatněná 
obchodní přirážka - ODPOČET 

Pacient platí  
DOPLATEK 

Cena původce + skutečně uplatněná 
obchodní přirážka 

Součet doplatků 
na položce 

 30 

Ne 

Pacient platí regulační 
poplatek 30 Kč 

Ano 

Ano 

Pacient platí 
30 + (doplatek – 30) Kč 

Pacient osvobozený od 
placení RP neplatí NIC 

Ano 

Aplikace novely § 16a zákona č. 48/1997 Sb. 
a Cenového předpisu č. 2/2009/FAR 

© mma 2009 

Legislativa
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