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Doporučující postup pro vyplňování Formuláře žádosti o přístup k systému 
Kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků hrazených na 
poukaz. 
 
Identifikace výrobce musí být ve Formuláři provedena vždy, tedy v případě, že je výrobce zároveň 
ohlašovatelem, tak i v případě, že k podání ohlášení výrobce či zplnomocněný zástupce zmocní jinou 
osobu. 
 
Položka „Název výrobce“ a Položky „Sídlo výrobce/Místo podnikání výrobce“ (Ulice, Č.p./Č.o., 
Obec, PSČ): 

➢ bude zadán název fyzické nebo právnické osoby, pod kterým osoba podniká a pod kterým je 
vedena v obchodním či jiném rejstříku podnikatelských subjektů.  

➢ bude zadána adresa sídla či místa podnikání osoby v souladu s obchodním či jiným rejstříkem 
podnikatelských subjektů. 

 
Položka „Doručovací adresa“: 
V případě zaškrtnutí checkboxu „Je stejná“ Žadatel nežádá, aby bylo Ústavem doručováno na jinou 
adresu než je adresa sídla či místa podnikání nebo aby bylo doručováno prostřednictvím jiné osoby. 
 
V případě zaškrtnutí checkboxu „Je odlišná“ Žadatel žádá, aby bylo Ústavem doručováno na jinou 
adresu než je adresa sídla či místa podnikání nebo aby bylo doručováno prostřednictvím jiné osoby. 
V takovém případě je: 

➢ Názvem subjektu: název podnikatelského subjektu (fyzické či právnické osoby), pokud 
Žadatel žádá o doručení prostřednictvím tohoto podnikatelského subjektu.  

➢ Jméno/jména a příjmení osoby: jméno a příjmení fyzické osoby (nepodnikatele), pokud 
Žadatel žádá o doručení prostřednictvím jiné fyzické osoby. 

➢ Ulice, Č.p./Č.o., Obec, PSČ, Stát: adresa podnikatelského subjektu (fyzické či právnické 
osoby) nebo místa bydliště fyzické osoby, pokud Žadatel žádá o doručení prostřednictvím jiné 
osoby.  

 
!!!!! 
V případě, že Žádost/Ohlášení bude podávat Zplnomocněná osoba nebo Osoba pověřená, tj. u 
položky „Žádost podává výrobce/zplnomocněný zástupce/osoba pověřená“ bude zaškrtnut checkbox, 
patří položka specifikující doručovací adresu k identifikaci místa pro doručení Zplnomocněnému 
zástupci nebo Osobě pověřené, nikoli přímo výrobci. 
V této situaci, zaškrtne-li žadatel/ohlašovatel checkbox: 

➢ Doručovací adresa je stejná, bude Ústav považovat za doručovací adresu adresu identifikující 
Zplnomocněného zástupce nebo Osobu pověřenou (položka „Žadatel/Ohlašovatel). 

➢ Doručovací adresa je odlišná, bude Ústav považovat za doručovací adresu adresu zde 
uvedenou, neboť se bude jednat o doručování prostřednictvím jiné osoby.  

 
 
Položka „Žadatel/Ohlašovatel“: 
Tyto položky mohou identifikovat Zplnomocněného zástupce nebo Osobu pověřenou. Pokud však 
žádost o přístup k systému podává Žadatel - Výrobce, vyplňují se položky totožně jako v položkách, 
kterými je výše identifikován výrobce. 
 
Žadatel/Ohlašovatel nejprve učiní volbu mezi nabídnutými variantami podle toho, zda je fyzickou 
nebo právnickou osobou. 
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Zaškrtnutí checkboxu „Fyzická osoba“. V takovém případě je: 
➢ Jméno a Příjmení: Pokud je Zplnomocněným zástupcem nebo Osobou pověřenou fyzická 

osoba-podnikatel, potom se vyplní obchodní název této osoby v souladu s příslušným 
rejstříkem do položky Příjmení. 

➢ Datum narození: Pokud je Zplnomocněným zástupcem nebo Osobou pověřenou fyzická 
osoba-podnikatel, vyplní se do této položky datum narození osoby jednající za 
Zplnomocněnou osobu nebo Osobu pověřenou. 

 
Zaškrtnutí checkboxu „Právnická osoba“. V takovém případě je: 
➢ IČO subjektu: IČO Zplnomocněné osoby nebo IČO Osoby pověřené.  
➢ Název subjektu: název právnické osoby, pod kterým Zplnomocněný zástupce nebo Osoba 

pověřená podniká a pod kterým je vedena v obchodním či jiném rejstříku podnikatelských 
subjektů. 

➢ Ulice, Č.p./Č.o., Obec, PSČ: sídlem Zplnomocněné osoby nebo Osoby pověřené, které je 
zapsána v obchodním či jiném rejstříku podnikatelských subjektů. 

 
 
Položka „Identifikace osoby jednající za výrobce“: 
Účelem identifikace osoby jednající za žadatele (jméno, příjmení, datum narození a bydliště), je 
určení „kontaktní fyzické osoby“, která bude příjemcem přihlašovacích údajů a tedy na jejíž e-mail, 
který je nutno ve Formuláři uvést, mohou být tyto přístupové údaje zaslány. Musí se tedy jednat o 
osobu, která má zmocnění jednat za žadatele. 
 
Takovou osobou je u Výrobce: 
➢ fyzické osoby – podnikatele: zpravidla tato osoba jednající vlastním jménem. 
➢ právnické osoby: určený člen statutárního orgánu - zpravidla jednatel výrobce, popř. pověřený 

zaměstnanec výrobce. 
 
Takovou osobou je u Zplnomocněného zástupce nebo Osoby pověřené: 
➢ fyzické osoby: tato osoba. 
➢ fyzické osoby-podnikatele: zpravidla tato osoba jednající vlastním jménem. 
➢ právnické osoby: určený člen statutárního orgánu - zpravidla jednatel Zplnomocněného zástupce 

nebo Osoby pověřené nebo prokurista Zplnomocněného zástupce nebo Osoby pověřené, popř. 
pověřený zaměstnanec Zplnomocněného zástupce nebo Osoby pověřené. 

 
 
 
 
 
 
 
 


