
• Jak žádat o výjimečnou úhradu léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění nehrazených? 
• Vedoucí oddělení kontroly léčivých přípravků 

 

1. Název úkonu Jak žádat o výjimečnou úhradu léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění nehrazených? 

2. V jakém případě ve věci 
jednat 

O výjimečnou úhradu nehrazených léčivých přípravků, nebo přípravků hrazených pro jinou léčebnou 
indikaci, než které jsou uvedeny v podmínkách úhrady, žádá obvykle lékař, který jedná v zastoupení 
pacienta-pojištěnce. Žádat může i pacient-pojištěnec.  
Žádost se podává na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Charakteristika úkonu 

Lékař žádá prostřednictvím příslušného formuláře Žádanka o schválení (povolení) léčivého přípravku 
– ZP – výkonu – ostatní (tiskopis VZP-21) - http://www.ozp.cz/formulare/lekari, společně s žádostí 
zašle aktuální lékařskou zprávu, zdůvodnění žádosti a předběžnou cenovou kalkulaci, kterou poskytne 
lékárna, která léčivý přípravek v případě schválení žádosti vydá (ať už formou receptu pacientovi, 
nebo formou žádanky přímo do ordinace lékaři).  
Pro pacienty neexistuje předepsaný formulář, případná žádost s přiloženou aktuální lékařskou zprávou 
může být formou doporučeného dopisu, prostřednictvím elektronickou podatelnu OZP nebo datové 
schránky OZP (q9iadw9). Chybějící náležitosti si OZP vyžádá přímo od ošetřujícího lékaře. Postupuje 
se dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
V případě komunikace e-mailem s ohledem na platnost nařízení GDPR musí být komunikace 
chráněna heslem. 
Pro zaslání pokud možno kompletní žádosti je vhodné požádat ošetřujícího lékaře, v případě, že žádá 
pacient pojištěnec, kontakty na OZP jsou uvedeny  https://www.ozp.cz/#link-kontakty. 

4. Výsledek úkonu Cílem je zajištění úhrady ošetřujícím lékařem indikovaného léčivého přípravku.  

5. Kdy věc řešit V případě, kdy vznikne potřeba úhrady jinak nehrazených přípravků, nebo přípravků hrazených pro 
jinou léčebnou indikaci, než které jsou uvedeny v podmínkách úhrady. 

6. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené elektronicky 

Pro zaslání žádosti pojišťovně se nepřikládají žádné další doklady nad rámec výše uvedených 
náležitostí žádosti (aktuální lékařská zpráva, zdůvodnění žádosti a předběžná cenová kalkulace 
viz též bod 3.). 
Pro lékaře je příslušný formulář dostupný na https://www.ozp.cz/formulare/lekari, pro pacienta-
pojištěnce neexistuje předepsaný formulář. 

7. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené jinak než 
elektronicky 

Pro zaslání žádosti pojišťovně se nepřikládají žádné další doklady nad rámec výše uvedených 
náležitostí žádosti (aktuální lékařská zpráva, zdůvodnění žádosti a předběžná cenová kalkulace 
viz též bod 3.). 
Pro lékaře je příslušný formulář dostupný na https://www.ozp.cz/formulare/lekari, pro pacienta-
pojištěnce neexistuje předepsaný formulář. 

8. 
Kde a jakým způsobem 
lze úkon iniciovat 
elektronicky 

Pro elektronickou komunikaci lékařem a podání lze využít elektronickou podatelnu OZP nebo datovou 
schránku OZP: q9iadw9. 
Pro podání žádosti pacientem-pojištěncem lze použít formu elektronické komunikace prostřednictvím 
elektronické podatelny OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9. Seznam a kontakty pracovišť 
OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete https://www.ozp.cz/#link-kontakty. 
V případě komunikace e-mailem s ohledem na platnost nařízení GDPR musí být komunikace 
chráněna heslem.   

9. 
Kde a jakým jiným 
způsobem než 
elektronicky lze úkon 
iniciovat 

Lékař nebo pacient-pojištěnec může žádost zaslat formou listovní zásilky, e-mailové zprávy nebo 
dopisu zaslaného do datové schránky OZP: q9iadw9, předat osobně na podatelně pobočky, 
expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP.  
Kontakty na pobočky OZP naleznete zde. 

10. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené 
elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

11. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené jinak 
než elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

12. 
Výše dávky nebo jiného 
plnění, pokud je 
předmětem úkonu 

Žádá se o množství balení léčivého přípravku s ohledem na lékařem indikované dávkování, které 
zajistí léčbu pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří 
měsíců.   

13. Opravné prostředky 
V případě, že pojištěnec nesouhlasí s rozhodnutím zdravotní pojišťovny o žádosti (v případě korekce 
nebo zamítnutí požadované zdravotní služby), může podat odvolání k Revizní komisi OZP dle zákona 
48/1997 Sb.  

14. Časté dotazy 

Dotaz: Proplatí mi zdravotní pojišťovna léčivý přípravek zakoupený v zahraničí?  
Odpověď: V případě přerušení/ukončení dodávek do ČR v případě zakoupení léčivého přípravku 
v zahraničí na recept předepsaný v ČR, OZP přípravek uhradí na základě žádosti o refundaci, a to 
do výše úhrady stanovené v ČR. V případě, že je zakoupen přípravek v ČR nehrazený a bez 
předchozího schválení zdravotní pojišťovnou na základě žádosti ošetřujícího lékaře, OZP přípravek 
neuhradí.  
Další odpovědi na časté dotazy jsou uvedeny zde. 

15. Sankce V tomto případě sankce stanoveny nejsou. 
16. Působnost Provádění veřejného zdravotního pojištění. 
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https://www.ozp.cz/formulare/lekari
https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
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https://www.ozp.cz/pro-klienty/caste-dotazy


17. Oblast Léčivé přípravky. 

18. Klíčová slova Žádanka o schválení (povolení) léčivého přípravku, § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. 

19. Počátek platnosti popisu 
úkonu 

1. 5. 2023 

20. Konec platnosti popisu 
úkonu 

Konec platnosti není stanoven.  

21. 
Výsledek úkonu vedený 
v základním registru nebo 
v agendovém 
informačním systému 

Záznam v agendovém informačním systému. 

 

  


