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Pokles cen léků přinese 3 miliardy úspor pacientům i pojišťovnám
Úspory ve výši téměř tří miliard korun přinese snížení maximálních cen u léčivých přípravků a potravin
pro zvláštní lékařské účely, které připravil Státní ústav pro kontrolu léčiv společně s Ministerstvem
zdravotnictví ČR na základě reformních zákonů platných od 1.1.2008. Zhruba o třetinu navíc vzroste
počet léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění. Tato opatření se dotknou téměř tří tisíc
léčivých přípravků, zejména protinádorových léků a přípravků na tlumení bolesti.
„Podle objektivních kritérií stanovených novým zákonem jsme provedli přehodnocení cen téměř čtyř tisíc
přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a výsledky jsou zásadní, cenu snižujeme téměř u
tří tisíc přípravků“ říká ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš.
Nově se maximální cena léků stanoví podle průměru výrobních cen v zemích referenčního koše, průměru tří
nejnižších výrobních cen ve státech Evropské unie nebo výrobní ceny nejbližšího terapeuticky porovnatelného
přípravku v České republice nebo v Evropské unii. Pokud se u nás některý lék prodává dráže, jeho cena se nyní
díky tomuto opatření sníží. „Pacientům změna systému stanovování maximální ceny přinese úsporu ve výši
až 1,6 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny ušetří více než 1,1 miliardy. Jedná se o další významný zásah do
českého zdravotnického systému, který uleví pacientům i zdravotním pojišťovnám a zamezí zbytečně
vysokým úhradám za některé léky. Ušetřené finanční prostředky budou moci zdravotní pojišťovny
investovat do lepší péče pro pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
U několika léčivých přípravků se může cena mírně zvýšit. To se týká především léčiv, která se v České republice
prodávají dlouhodobě pod cenami Evropské unie a kde by bez úpravy ceny hrozilo ukončení domácí produkce a
dovoz za výrazně vyšší ceny. „Dopad na pacienty i zdravotní pojišťovny bude pozitivní, zvyšujeme
dostupnost a bráníme zbytečným výdajům systému zdravotního pojištění.“ doplňuje Pavel Hroboň,
náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění.
„Po mnoha letech je proces stanovování cen a úhrad léčivých přípravků transparentní, odborný a
protikorupční. Přitom garantuje vysokou dostupnost léčiv občanům i úspory zdravotních pojišťoven“
shrnuje Marek Šnajdr, 1.náměstek ministra zdravotnictví.
Efekt změn provedených SÚKL se projeví na nižších doplatcích i snížených výdajích zdravotních pojišťoven již
od listopadu letošního roku a především v příštím roce.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz

