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Nová pravidla v zákoně 
o veřejném zdravotním pojištění
1. 1. 2019 vešla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojiš-
tění, která obsahuje nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků (ZP) 
předepisovaných lékaři na poukaz. Novela obsahuje úpravu kompetencí ve stanovování 
úhrad zdravotnických prostředků (nově v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv), nové 
kategorie ZP i nová úhradová pravidla a preskripční limity.

Důležitá data:
1. 10. 2019 – Od tohoto data musí být na poukazu uveden stupeň inkontinence
1. 12. 2019 – Od tohoto data budou sériově vyráběné ZP hrazeny podle nových pravi-
del. Začíná platit nový seznam hrazených zdravotnických prostředků s výší, podmín-
kami úhrad a s novými SÚKL kódy.
Nově jsou limity v příloze zákona uvedeny bez DPH (pro celkovou částku je třeba 
počítat ještě s výší DPH).

Změny:

1. Metodika stanovení stupně inkontinence
Metodika nově defi nuje jednotlivé stupně inkontinence:

INKONTINENCE I. STUPNĚ:
Mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hod

INKONTINENCE II. STUPNĚ:
Mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hod + fekální 
inkontinence

INKONTINENCE III. STUPNĚ:
Mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hod + smíšená inkontinence
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2. Kombinace inkontinenčních pomůcek

Doposud mohl lékař předepsat pouze pomůcky určené pro daný stupeň inkontinence. 
Pro inkontinenci I. stupně – vložky, II. stupně – vložné pleny, III. stupně – plenkové kalhot-
ky lepící nebo natahovací, popř. podložky.

Nově může lékař inkontinenční pomůcky libovolně kombinovat v rámci fi nančního limitu 
při I., II. nebo III. stupni inkontinence. Pokud tedy pacient používá např. pouze inkontinenční 
vložky na únik moči, může mu nově lékař předepsat i natahovací kalhotky (např. na noc).
Kusový limit však zůstává stejný – tj. 150 ks/měsíc, podložky 30 ks/měsíc.

Na každou pomůcku je třeba vypsat samostatný poukaz!

POUZE INKONTINENCE 
III . STUPNĚ 

INKONTINENCE I., II . A III . STUPNĚ

vložka vložná 
plena

natahovací 
plenkové kalhotky

plenkové 
kalhotky 

plenkové kalhotky 
s upínacím pásem 

podložky
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3. Spoluúčast pacienta

Spoluúčast pacientů u inkontinenčních pomůcek se bude od 1. 12. 2019 odvíjet od 
stupně (závažnosti) inkontinence. Pacient je povinen tuto spoluúčast uhradit.

U I. stupně inkontinence (lehká inkontinence) bude spoluúčast pacientů ve výši 15 % 
z hodnoty předepsaného poukazu (poukazů).

U II. stupně inkontinence (středně závažná inkontinence) bude spoluúčast pacientů 
ve výši 5 % z hodnoty předepsaného poukazu (poukazů).

U III. stupně inkontinence (těžká inkontinence) bude spoluúčast pacientů ve výši 0 % 
z hodnoty předepsaného poukazu (poukazů), tzn. pacient se na inkontinenčních pomůc-
kách ve III. stupni inkontinence nebude spolupodílet (vyjma absorpčních podložek).

Stupeň inkontinence Finanční limit s DPH Spoluúčast pacienta 
od 1. kusu

Maximální spoluúčast 
pacienta na měsíc

I. stupeň 449,65 Kč/měsíc 15 % 67,50 Kč/měsíc

II. stupeň 900,45 Kč/měsíc 5 % 45,00 Kč/měsíc

III. stupeň 1699,70 Kč/měsíc 0 % 0 Kč/měsíc

Podložky 
(jen pro III. stupeň) 219,65 Kč/měsíc 25 % 54,91 Kč/měsíc

Rady a doporučení pro praxi
1. Ověřte stupeň inkontinence pacienta dle nové metodiky zákona.
2. Zaktualizujte software ve svém počítači, aby odpovídal novému datovému rozhraní.
3.  Pokud je u pacienta diagnostikován I. nebo II. stupeň inkontinence, upozorněte ho 

na povinnou spoluúčast.
4.  Nezapomeňte uvádět stupeň inkontinence na poukaz na zdravotnický prostředek 

již od 1. 10. 2019.
5. Od 1. 12. 2019 je nutné používat pouze nové kódy SÚKL.
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Otázky a odpovědi:

Je možné dostat převodní tabulku starých a nových kódů ZP?
Převodní tabulka nebude nutná, protože preskripční karta, kterou dostanete od obchod-
ních reprezentantů pro značku Seni (nebo ji bude možné stáhnout na webových strán-
kách www.seni.cz), bude pro první fázi obsahovat jak staré kódy VZP, tak nové kódy SÚKL. 
Na poukaz lze však napsat pouze nový kód SUKL.

Jakou formu mají nové kódy SÚKL?
Nové kódy SÚKL začínají číslicí 5. Pro každou inkontinenční pomůcku je pouze jeden kód.

Mohu pacientovi s I. stupněm inkontinence předepsat i produkt, který byl dříve pouze 
pro III. stupeň inkontinence, např. natahovací inkontinenční kalhotky?
Ano, natahovací inkontinenční kalhotky můžete předepsat i pacientovi s I. nebo 
II. stupněm inkontinence, musí však počítat se spoluúčastí (15% pro I. stupeň, 5% pro 
II. stupeň inkontinence) a zároveň je nutné dodržet fi nanční a kusový limit.

Kolik poukazů můžu pacientovi napsat na dané období (např. na 3 měsíce)?
Počet poukazů není omezen, musíte však dodržet fi nanční a kusový limit na dané období 
a na každý druh pomůcky vypsat samostatný poukaz.

Musím pacienta poslat na vyšetření k odbornému lékaři, aby znovu určil stupeň inkon-
tinence?
Není třeba, stupeň inkontinence diagnostikuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny 
odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, PED, GER, CHI, NEF.

Jak to bude s produkty, které mají do 30. 11. 2019 doplatek?
Doplatky od 1. 12. 2019 zanikají (neplatí pro některé podložky).

Jaký je rozdíl mezi doplatkem a spoluúčastí?
Rozdíl je v tom, že doplatek jakákoliv lékárna či zdravotnická prodejna neměla ze zákona 
povinnost od pacientů vybírat. Doplatek mohla snížit nebo i zcela zrušit na úkor svého 
výdělku. Oproti tomu spoluúčast pacientů (nejen na inkontinenční pomůcky) mají všech-
ny lékárny a zdravotnické prodejny zákonnou povinnost od pacientů vybrat vždy.
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Se správným výběrem zdravotnické pomůcky při inkontinenci Vám může 
pomoct aplikace SeniControl, dostupná pro operační systémy iOS a Android.

VÍCE INFORMACÍ NA INFOLINCE: 778 701 722 (pondělí–pátek, 8–14 hod.) nebo na webových 
stránkách www.seni.cz.

Stručný přehled výrobků pro inkontinenci značky Seni

SeniControl App

VLOŽKY
• Seni Lady
• Seni Man

NATAHOVACÍ PLENKOVÉ 
KALHOTKY
• Seni Active Normal
• Seni Active Super
• Seni Active Plus

VLOŽNÉ PLENY
• Seni San
 

PLENKOVÉ 
KALHOTKY 
PRO DĚTI
• Seni Kids

PLENKOVÉ KALHOTKY
• Seni Super
• Seni Super Plus
• Seni Super Trio
• Seni Super Quatro
• Seni Classic
• Seni Classic Plus
• Seni Classic Quatro
• Seni Standard Air
• Seni Standard Air Plus

ooPLENKOVÉ KALHOTKY 
S UPÍNACÍM PÁSEM
• Seni Optima Super
• Seni Optima Plus
• Seni Optima Trio

M
uper
lus
io

PODLOŽKY
• Seni Soft Super
• Seni Soft Normal
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VÍCE INFORMACÍ NA:

http://www.sukl.cz/sukl/metodika-ohlasovani-uhrad-zdravotnickych-prostredku-u

https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-
hrazenych-na-poukaz
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