
Výzva (web) pro podání 
žádostí o zařazení na PL 
Výzva (web) pro podání 
žádostí o zařazení na PL 

Doručení žádostí  
prostřednictvím emailu 

ambuleky@vzp.cz 

Doručení žádostí  
prostřednictvím emailu 

ambuleky@vzp.cz 

Vyhodnocení žádostí 
oddělením léčiv 

Vyhodnocení žádostí 
oddělením léčiv 

Uzavření/prodloužení 
smlouvy 

DNCV a PL a zveřejnění 
nabídky na webu 

Uzavření/prodloužení 
smlouvy 

DNCV a PL a zveřejnění 
nabídky na webu 

Do 4. měsíce 
nastaly 

okolnosti pro 
snížení 

úhradového 
ekvivalentu 

Do 4. měsíce 
nastaly 

okolnosti pro 
snížení 

úhradového 
ekvivalentu 

Konkurenční nabídka 
jiného držitele/výrobce  

(min. -15 % ze 
stávajícího úhr. 

ekvivalentu nebo 
úspora min. 50 mil Kč) 

Konkurenční nabídka 
jiného držitele/výrobce  

(min. -15 % ze 
stávajícího úhr. 

ekvivalentu nebo 
úspora min. 50 mil Kč) 

Prodloužení smlouvy na 
dalších 6 měsíců 

Prodloužení smlouvy na 
dalších 6 měsíců 

Oznámení skutečnosti 
pojišťovnou do 7 

kalend. dnů 5. měsíce 

Oznámení skutečnosti 
pojišťovnou do 7 

kalend. dnů 5. měsíce 

Dorovnání na zjištěný 
nižší úhr. ekvivalent 

Dorovnání na zjištěný 
nižší úhr. ekvivalent 

Držitel/výrobce 
nedorovná na nižší úhr. 

ekvivalent 

Držitel/výrobce 
nedorovná na nižší úhr. 

ekvivalent 

Prodloužení smlouvy; 
na PL vstupují LP dle 

metodiky 

Prodloužení smlouvy; 
na PL vstupují LP dle 

metodiky 

Ano 

Ne 

SÚKL – snížení úhrady  s 
úsporou min. 30 mil Kč 

a zároveň min. 3% 
zastoupení na trhu 

SÚKL – snížení úhrady  s 
úsporou min. 30 mil Kč 

a zároveň min. 3% 
zastoupení na trhu 

45 dní 

15 dní 

Uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí 
/návrhu smlouvy 
(DNCV, DOÚ, PL) 

Uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí 
/návrhu smlouvy 
(DNCV, DOÚ, PL) 

Pojišťovnou zjištěn nižší 
úhr. ekvivalent (SCAU) s 
market share min. 3 % + 

úhr. ekv. -5 %  

Pojišťovnou zjištěn nižší 
úhr. ekvivalent (SCAU) s 
market share min. 3 % + 

úhr. ekv. -5 %  

Držitel/výrobce 
chce setrvat na 

PL dalších 6 
měsíců 

Držitel/výrobce 
chce setrvat na 

PL dalších 6 
měsíců 

Ano 

Ne 
Držitel/výrobce 
chce setrvat na 

PL dalších 6 
měsíců 

Držitel/výrobce 
chce setrvat na 

PL dalších 6 
měsíců 

Ne 

Ano 

Oznámení skutečnosti 
pojišťovnou do 7 

kalend. dnů 5. měsíce 

Oznámení skutečnosti 
pojišťovnou do 7 

kalend. dnů 5. měsíce 

Výběr ATC skupin Výběr ATC skupin 

Považuje se za nabídku Považuje se za nabídku 

 -Označení čísla odstavce z textové podoby metodiky zařazení LP na Pozitivní list VZP ČR 

STOP 
Neprodloužení 

smlouvy 

Proces zařazení léčivého přípravku na Pozitivní list VZP ČR 

1 1 

2, 3 2, 3 

10 a) 10 a) 

10 c) 10 c) 

10 b) 10 b) 

8, 9 8, 9 8 8 

10 ii) 10 ii) 10 i) 10 i) 

12, 13 12, 13 

4, 5, 6, 7, 13 4, 5, 6, 7, 13 

1 1 Rev_0002 


