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1) Změnový požadavek 
 

a) Ohlašovatel zašle žádost o vyhodnocení změnového požadavku na emailovou adresu uhrzp@sukl.cz 

b) Do předmětu emailu uvede: změna ohlášení – vyhodnocení požadavku 

c) Každá žádost musí obsahovat 

− Průvodní dopis s odůvodněním požadavku 

− Plnou moc/ pověření 

− Vyplněnou šablonu pro předkládání změnového požadavku 

− Další podklady prokazující oprávněnost požadavku, pokud jsou dostupné (např. aktuální ceník podepsaný 

výrobcem, aktuální znění návodu k použití…) 

 

Po vyhodnocení předloženého požadavku budete informování o dalším postupu. 

2) Šablona pro předkládání změnového požadavku 
 

Sp. zn.  
Kód 

SUKL 
Název ZP Doplněk názvu 

Položka v 
ZPSCAU 

 
Původní hodnota Požadovaná změna Úhradová skupina 
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Sp. zn. – spisová značka, pod kterou bylo původní ohlášení vedeno  

Kód SUKL – kód ZP, který byl přidělen v rámci ohlášení úhrady 

Název ZP – ve znění, které je uvedeno v ohlášení a v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz  

Doplněk názvu – ve znění, které je uvedeno v ohlášení a v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz  

Položka v ZPSCAU – označení pole, které požadujete změnit, podle datového rozhraní ZPSCAU - 

http://www.sukl.cz/sukl/uprava-datoveho-rozhrani-seznamu-cen-a-uhrad-zdravotnickych (např. MFC, UHR1…) 

Původní hodnota – hodnota, kterou požadujete změnit; ve znění, které je uvedeno v ohlášení a v Seznamu cen a úhrad ZP 

hrazených na poukaz  

Požadovaná změna – hodnota, na kterou požadujete Původní hodnotu změnit; ve znění, které požadujete uvést v Seznamu 

cen a úhrad ZP hrazených na poukaz  

Úhradová skupina – číselný kód úhradové skupiny 
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