
  verze 0.1 s platností od 15.4.2019 

 1 

 
Obecné informace k Formuláři žádosti o přístup k systému Kategorizace a 
úhradové regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. 
 
Formuláře žádosti o přístup k systému Kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků 
hrazených na poukaz (dále jen „Formulář“) slouží k registraci subjektů s procesněprávní subjektivitou, 
za účelem získání přihlašovacích údajů pro možnost podat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále 
jen „Ústav“) ohlášení zdravotnického prostředku podle ustanovení § 39r zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen 
„ZoVZP“).  
 
V souladu s  § 39r odst. 2 věta prvá ZoVZP se ohlašovatelem rozumí: 
➢ výrobce zdravotnického prostředku (dále jen „Výrobce“), 
➢ zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi (dále jen 

„Zplnomocněný zástupce“), 
➢ osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání podle části VII. ZoVZP 

nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi 
(dále jen „Osoba pověřená“), 

avšak vždy pouze jedna z těchto osob. 
 

1.) Žadatel vyplní elektronicky Formulář a odešle jej za pomocí tlačítka  umístěného na 
konci Formuláře. Nepodaří-li se Formulář odeslat, může žadatel kontaktovat Ústav pro 
technickou podporu prostřednictvím e-mailové adresy: itpodpora@sukl.cz. 
 
Žádost podává primárně subjekt, který bude ohlašovat zdravotnický prostředek.  
 

2.) Po úspěšném odeslání Formuláře, je nutné žádost o přístup k systému Kategorizace a úhradové 
regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz (dále jen „Žádost“) opatřenou 
vlastnoručním podpisem žadatele (písemná nebo elektronická forma) doručit Ústavu. 

 
Žádost je možné doručit za použití kontaktů uvedených zde: 
http://www.sukl.cz/sukl/centralni-kontakty 

• osobně do podatelny 

• v písemné formě na adresu Ústavu 

• v elektronické formě ve formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem žadatele na 
adresu elektronické podatelny nebo do datové schránky. 

 

Důležité upozornění ! 
Pokud Žádost Ústavu nebude doručena řádným způsobem, tj. v souladu s ustanovením § 37 
odst. 4 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, a to do 30 dnů ode dne odeslání Formuláře, bude 
Žádost zamítnuta. 

 

3.) K Žádosti žadatel povinně přikládá: 
➢ pověření zaměstnance prokazující oprávnění jednat za tuto osobu; 
➢ plnou moc v případě smluvního zastoupení výrobce nebo zplnomocněného zástupce 

k jednání podle části VII. ZoVZP 
➢ zmocnění udělené výrobcem zplnomocněnému zástupci. 
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