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Požadavky k předkládanému ceníku 
 

V souvislosti s kontrolou povinných příloh předkládaných při jednotlivých ohlášení do systému 

kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz oddělení úhrad 

zdravotnických prostředků upřesňuje požadavky k předkládanému ceníku. 

 

V případě ohlášení o zařazení nového zdravotnického prostředku (ZP) do úhradové skupiny, 

ohlášení změny zařazení ZP do úhradové skupiny a ohlášení zvýšení ceny původce již zařazeného ZP 

v souvislosti s Cenovým předpisem MZ ČR, je ohlašovatel povinen přiložit jako jednu z příloh: 

 

Aktuální / aktualizovaný ceník vystavený a podepsaný výrobcem ZP nebo doklad 

osvědčující cenu, za kterou je ohlašovaný ZP uváděn na trh Evropské unie, a jeho překlad 

do českého jazyka. 

• U ZP vyrobených v zahraničí – velkoobchodní ceník podepsaný výrobcem dováženého ZP. Ceník 

nepodepisuje původce. V případě uvedené zahraniční měny je nutné dodat převodní kurz dle 

ČNB, podle kterého se cena přepočítá na české koruny1. 

 

Pro tyto účely se rozumí: 

výrobce – fyzická nebo právnická osoba, která prostředek vyrábí nebo zcela obnovuje nebo prostředek 

dává navrhnout, vyrobit či zcela obnovit a uvádí tento prostředek na trh pod svým jménem nebo 

ochrannou známkou 

původce – osoba, která jako první uvádí nebo dodává zboží na trh na území České republiky,  

cena původce – prodejní cena bez obchodní přirážky a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 

uskutečněná původcem. 

 

Ceník musí být čitelný a jednotlivé položky identifikovatelné s ohlášeným ZP. 

 

Název a adresa výrobce musí být shodná s údaji uvedenými v návodu k použití a v prohlášení o shodě. 

 

Ohlášení, která nebudou splňovat uvedené náležitosti, budou posuzována jako nekompletní. 

V případě, že ohlášení bude vykazovat nedostatky, může být ohlašovatel vyzván k doplnění. Pokud 

nedojde ve stanovené lhůtě k odstranění nedostatků, nebude možné ohlášení dále zpracovat. 

 

 
1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 


