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Věc: Odpověď na žádost o informace

VZP ČR obdržela dne 4. 5. 2022 žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"4, týkající se údajů 
opočtech unikátně ošetřených pojištěnců (dále jen UOP), kterým byla VZP ČR uhrazena léčba 
z daných ATC1 skupin za období od 1.1.2015 do 31.3.2022. definovaných v tabulce níže:

Specifikace léčivých přípravku pro definování kohorty pojištěnců VZP:
ATC skupina Detail

A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V
Všechny SUKL kódy pod  těmito ATC 
skupinami

Žádán byl následující detail:
1) Dle  SUKL kódu: a) Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň 

jedno  balení konkrétního SUKL kódu (tj. např. za prosinec 2021 bylo 10 UOP uhrazeno 
alespoň jedno balení SÚKL 0207949)

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno 
balení konkrétního SUKL kódu (tj. např. za období říjen-prosinec 2021 bylo 20 UOP 
uhrazeno alespoň jedno  balení SUKL 0207949)

c) Počty UOP. kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení 
konkrétního SUKL kódu (tj. např. za období leden-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno 
alespoň jedno balení SÚKL 0207949)

2) Dle názvu léčivého přípravku: a) Počty’ UOP, kterým bylo v daném měsíci 
uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za prosinec 2021 
bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno  balení léčivého přípravku Stelara)

b) Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno  
balení konkrétního léčivého přípravku (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 60 UOP 
uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara)
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