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OHLAŠOVÁNÍ ÚHRAD ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ –  

INFORMACE K VYPLNĚNÍ HODNOTY MAXIMÁLNÍ KONEČNÉ CENY 

(MFC) DO OHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE 

Pro zefektivnění procesu ohlašování úhrad zdravotnických prostředků a sjednocení 

předkládaných dokumentů, vydává Ústav šablonu aktuálního ceníku, včetně informace 

k výpočtu maximální konečné ceny. 

 

Očekávaná hodnota maximální konečné ceny (MFC) – 100 Kč 

MFC zadaná ohlašovatelem – 100 Kč 
DPH – 1,15 
Obchodní přirážka – 1,25 
Cena původce dopočítaná systémem – 67,56 Kč 
 

MFC zadaná ohlašovatelem – 100 Kč 
DPH – 1,21 
Obchodní přirážka – 1,25 
Cena původce dopočítaná systémem – 66,11 Kč 
 

MFC – tato hodnota bude uvedena v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz 

v poli MFC. 

Cena původce dopočítaná systémem – tato hodnota bude použita pro meziroční 

navýšení ceny původce v souladu s Cenovým předpisem č. 1/2019/CAU, o regulaci cen 

zdravotnických prostředků. 
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Šablona ohlašovatelem předkládaného ceníku 

Aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo 
doklad osvědčující cenu výrobce zdravotnického prostředku a jeho překlad 
do českého jazyka 
 
Kód SUKL Název ZP Doplněk názvu MJ MFC Navýšení v % DPH CP 

               

               

               

               

               

               

        

Pokud je ceník předložen v jiné měně něž CZK, je nutné uvést kurz ČNB a datum, k jakému byl výpočet 
proveden. 
 
Kód SÚKL – kód ZP, pokud již byl přidělen v rámci ohlášení úhrady      
  
Název ZP – ve znění, které bude uvedeno v ohlášení a v Seznamu ZP hrazených na poukaz  
     
Doplněk názvu – ve znění, které bude uvedeno v ohlášení a v Seznamu ZP hrazených na poukaz 
      
MJ – měrná jednotka úhradového limitu dle přílohy č. 3 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
 
MFC – maximální konečná cena (cena výrobce s maximální obchodní přirážkou dle cenového předpisu 
Ministerstva zdravotnictví a DPH). Tato hodnota bude uvedena v Seznamu cen a úhrado ZP hrazených na poukaz 
v poli MFC.      
 
Navýšení v % - cena původce nesmí v aktuálním kalendářním roce překročit nejvyšší cenu, za kterou původce 
uvedl nebo dodal daný zdravotnický prostředek na trh v České republice v předchozím kalendářním roce 
navýšenou maximálně o 3 %. 
       
DPH – sazba DPH vztahující se k příslušné úhradové skupině. Nabývá hodnot 15 % nebo 21 %.  
     
CP – nejvyšší cena, za kterou je ohlašovaný ZP dodáván na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky 
a DPH, hodnota dopočítaná v ohlašovacím formuláři. 
     
       
       
       
Datum…........................      Podpis…................................   
       


