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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
léky celosvětově patří k nejpřísněji kontrolovaným výrobkům. Důvody jsou
dvojí. Především by léky měly pacientům pomáhat zvládnout jejich nemoci
a neubližovat jim. Neméně významné jsou peníze: léky by měly za svoji cenu
přinášet pacientům odpovídající hodnotu. Proto než se dostanou k pacientům, procházejí složitým schvalováním a regulací.
Na následujících stránkách vám předkládáme stručný přehled podmínek,
které musí léky plnit, a uvádíme, kdo jejich dodržování hlídá. Popíšeme vám
také proces, jak se rozhoduje o ceně léku, zda vám na něj budou přispívat
zdravotní pojišťovny a v jaké výši.
Doufáme, že vám bude brožurka užitečná.
Váš Ústav lékového průvodce, z. ú.

Brožuru vyhotovil Ústav lékového průvodce, z. ú.,
Klicperova 604/8, Praha 5, www.lekovypruvodce.cz
za laskavého přispění firmy AMGEN s. r. o.
AMGEN s. r. o.
Klimentská 46, 110 02 Praha 1, Česká republika
tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
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CHARAKTERISTIKA LÉKU

CO JE TO LÉK?
Lék je přípravek, který slouží k léčení chorob a odstraňování či alespoň zmírňování jejich příznaků. Může mít různou formu:
tuhá (zásypy, tablety, tobolky, čípky, …),
polotuhá (masti, pasty, gely, …),
tekutá (roztoky, kapky, sirupy, spreje, pěny, injekce, infuze, …),
transdermální (léčivé náplasti).
Lék lze podávat různě – například ústy, aplikací do žíly, svalu, pod kůži či místně (např. mast). V odborné terminologii je léčivý přípravek jakákoli látka nebo
kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem:
léčby nebo předcházení nemocem,
stanovení lékařské diagnózy,
obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím jeho
účinku.
Lék je správně podán tehdy, když lékař rozhodne o:
správné dávce,
správném čase,
správné lékové formě,
správné nemoci,
správném pacientovi.
Na trh v České republice mohou být uvedeny pouze registrované léčivé přípravky. Registrace léčivého přípravku je poměrně složitý a delší proces, během nějž
musí výrobce prokázat, že je lék účinný a zároveň bezpečný. Registraci lze získat
rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Evropské lékové
agentury (EMA), po registraci je každému léku přiděleno unikátní registrační
číslo. Zároveň SÚKL nebo EMA schvalují i tzv. souhrn údajů o přípravku (SPC),
v němž výrobce popisuje, k léčbě kterých nemocí, v jakých dávkách a za jakých
podmínek lze lék užívat.
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Aby byl lék schválen, musí splňovat přísné požadavky:

LÉKY VERSUS DOPLŇKY STRAVY

kvalitu, účinnost, bezpečnost,

V lékárnách lze koupit i tzv. doplňky stravy, zásadně se však od léků liší. Doplň-

právní podmínky, jež jsou upraveny zákonem o léčivech a nařízením

ky stravy především neprocházejí žádným složitým hodnocením ani schvalo-

Evropského parlamentu a Rady (ES), kterým se stanoví postupy Společenství

váním a nepodléhají regulaci jako léky.

pro registraci a dozor nad humánními léčivými přípravky,
předkládat souhrn údajů o přípravku (SPC) a v každém jeho balení musí být
příbalový leták (PIL) v češtině.

Základní rozdíly mezi léky a doplňky stravy:
Lék

Doplněk stravy

Dodržování požadavků hlídá a vymáhá na území České republiky Státní ústav

Určen k léčbě či prevenci onemocnění.

Slouží k doplnění běžné stravy.

pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská léková agentura (EMA), jejíž rozhodnutí

Nutné schvalovací řízení (registrace),

Stačí informace na ministerstvo

platí pro celou Evropskou unii.

prokázání účinnosti, bezpečnosti.

JAK LZE LÉKY ZÍSKAT
Na recept – pouze v lékárnách,
bez lékařského předpisu, ale s omezením (tím je například věková hranice,
počet balení) – pouze v lékárnách,
bez lékařského předpisu, tedy volně prodejné – v lékárnách, na internetových
stránkách kamenných lékáren. Pro tuto kategorii se používá také zkratka
OTC z anglického pojmu over the counter – tedy přes přepážku.
vyhrazené – volně prodejné u tzv. vyhrazených prodejců (některé benzinové
pumpy, drogerie, hotely apod.), ti musí disponovat povolením, zaměstnanci
musí být proškoleni.
Léky rozlišujeme na originální a generické:

zemědělství, není povinnost ověřit
účinnost, Státní zdravotní ústav vydává
certifikát zdravotní bezpečnosti.

Nabízí se v lékárnách, internetových

Prodává se v lékárnách, běžných

obchodech lékáren, u prodejců

obchodech, drogeriích.

vyhrazených léčiv.
Vázán na předpis, výdej s omezením,

Volně prodejný.

volně prodejný.
Vydat jej smí pouze lékárník,

Odborná způsobilost personálu není

farmaceutický asistent, prodejce

vymezena.

vyhrazených léčiv.
Internetový prodej zajišťuje „kamenná“

Internetový prodej běžný, prodejce je

lékárna, pouze léky volně prodejné.

provozovatelem potravinářského podniku.

Označen registračním číslem.

Označen „doplněk stravy“.

Originální lék je pod patentovou ochranou 15 let od registrace.
Generický lék (generikum) je jeho „kopií“, která se smí prodávat po vypršení

LÉKOVÉ INTERAKCE

patentové ochrany. Obsahuje stejnou účinnou látku, ale může se lišit

Účinek léku je někdy nevhodně ovlivněn buď jiným lékem, který pacient také

v látkách pomocných.

užil, nebo potravinou, již zkonzumoval, případně doplňkem stravy či bylinami.

Kopie tzv. biologických léků se nazývají biosimilars.
Lékárník je oprávněn v rámci takzvané generické substituce nabídnout

Takové situace se nazývají lékové interakce. V jejich důsledku se buď účinek

pacientovi jiný, většinou levnější lék, než který předepsal lékař, ale obsahující

léku zesiluje, a to i více, než by vyvolal pouhý součet látek v léku obsažených.

totožnou účinnou látku. Tuto záměnu je možné provést se souhlasem

Jindy naopak účinky užívaných léků působí proti sobě, a výsledkem je proto

pacienta a pod podmínkou, že lékař nevyznačil na recept poznámku

jejich slabší efekt, než lékař při předepisování léčiva předpokládal. Podobné je

NEZAMĚŇOVAT.

to i s potravou. Proto je důležité dodržovat doporučení, například že se má lék
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užívat na lačno, že nemá pacient zároveň s ním konzumovat mléko či třeba grepy
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R E G U L A C E C E N Y A Ú H R A DY L É K U

a že se má vyhnout alkoholu či odvarům a dalším produktům z některých bylin.
Dva zároveň užívané léky se spolu většinou snesou, již při třech ale interakce

Na světě existuje bezpočet léků a jejich variant. V ČR je těchto variant regist-

vznikají a při pěti a více současně užívaných lécích může být jejich vzájemné

rováno na 60 000. Jen u nejběžnějších z nich ale působí klasické tržní mecha-

působení velmi silné.

nismy, jako je vysoká konkurence, která stejně jako u jiného zboží snižuje cenu.

Proto by se měl každý pacient, jenž má předepsané větší množství léků, poradit,

U léků musí zákonem definovaným mechanismem jejich cenu usměrňovat stát.

zda všechny nutně potřebuje. Například Lékový průvodce provozuje na webo-

A ještě více je pochopitelné, že reguluje i jejich úhradu, tedy jak velkou částkou

vých stránkách www.lekovypruvodce.cz e-Poradnu bezpečného užívání léků,

z ceny léku přispívají zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění.

kde dotazy bezplatně zodpoví zkušený farmaceut.
Cenu a úhradu léku stanovuje v ČR ve správním řízení Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SÚKL). Postupuje v rámci těchto zákonů:
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyhláška MZ č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
Informaci o cenách a úhradách léků lze vyhledat na webových stránkách SÚKL
(www.sukl.cz) v záložce Databáze léků, případně na webu olecich.cz.
Úhrada za léky se liší podle toho, kde je pacient dostane. Dá-li mu recept lékař
v ambulanci (praktický lékař, lékař specialista) nebo mu lék rovnou aplikuje,
zdravotní pojišťovna ho hradí ve výši stanovené SÚKL.
Léky, které pacient dostane při pobytu v nemocnici, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně a přímo zdravotnickému zařízení, kde lék pacient dostal.
Tzv. centrové léky jsou oprávněni podávat jen lékaři ze specializovaného pracoviště. Jedná se zejména o moderní léky pro léčbu onkologických onemocnění
a pro některá chronická onemocnění, jako je např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, cystická fibróza a další. Lékaři je podávají pacientům, kteří
splňují přesně dané podmínky. Zpravidla jsou tyto léky plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

12

13

CENA LÉKU

U léku podobného či zaměnitelného s lékem již hrazeným se úhrada určuje:

U vybraných léčivých přípravků, které jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí mi-

podle přípravku, který již je hrazen a má stejnou léčivou látku i formu, nebo

nisterstva zdravotnictví, výrobce pouze ohlašuje cenu, a to Státnímu ústavu

podle výše úhrady, která byla stanovena skupině zaměnitelných přípravků,

pro kontrolu léčiv (SÚKL).

tzv. referenční skupině.

U většiny léků však maximální cenu stanovuje SÚKL ve správním řízení.

Rozdíl mezi cenou léku a stanovenou úhradou představuje doplatek, jímž si pa-

Vychází přitom z:

cient na lék přispívá. Čím větší je tento rozdíl, tím více pacient v lékárně doplá-

průměru cen výrobce daného léku ze tří nejlevnějších států

cí. Výše cen i doplatků jsou součástí obchodní politiky a marketingových akcí,

tzv. referenčního koše, nebo

a proto se úroveň doplatku za jeden konkrétní lék často v jednotlivých lékárnách

ceny výrobce dohodnuté se zdravotní pojišťovnou, je-li nižší než

liší, a to někdy i podstatně. Výrobce může dodávat lék různým distributorům za

průměr cen, nebo

odlišnou cenu. Nesmí však překročit její maximální úroveň danou SÚKL. Stejně

ceny výrobce nejvíc podobného léku nebo potraviny pro zvláštní lékařské

tak si jak distributor, tak i lékárna volně rozhodnou, zda si připočtou obchodní

účely zjištěné v zemích referenčního koše nebo v České republice.

přirážku v nižší výši, než připouští cenový předpis ministerstva zdravotnictví.

K maximálním cenám se ještě připočítává obchodní přirážka distributora a lé-

TRVALÁ ČI DOČASNÁ ÚHRADA

kárny (maximální výši stanovuje ministerstvo zdravotnictví) a DPH a tím vzniká

SÚKL stanovuje léku úhradu buď trvale, nebo dočasně. Trvalá úhrada se určuje

maximální konečná prodejní cena pro zákazníky/pacienty. Cena léku stanovená

na dobu neurčitou, resp. platnou až do další změny/revize, a to za léky, u nichž

SÚKL je maximální, výrobce ji může nastavit libovolně níže.

je dostatek informací o finančních nákladech a výsledcích léčby. Musí vyhovět
přísným podmínkám pro nákladovou efektivitu a důsledky pro zdravotnický

ÚHRADA LÉKU

rozpočet.

Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DOPLATEK
Úhradu za léky určené pro ambulantní použití stanovuje SÚKL ve správním

Pokud se stanovuje pouze úhrada, je délka řízení omezena na 75 dnů. Je-li třeba

řízení. Určí její výši a podmínky. Podmínky úhrady uvádějí, pro které pacienty

stanovit v rámci jednoho správního řízení úhradu i cenu léku, smí řízení trvat

a pro jaké diagnózy je lék hrazen zdravotními pojišťovnami a kteří lékaři ho smí

165 dnů. V praxi ale řízení trvají mnohem déle, než je zákonem předepsaná doba.

předepisovat. Účastníky řízení jsou ze zákona držitelé rozhodnutí o registraci
léku (tedy většinou výrobci z řad farmaceutických firem) a plátci (tedy zdravotní
pojišťovny).

Dočasnou úhradu na maximálně tři roky získávají zcela nové léky (tzv. vysoce
inovativní), u nichž nejsou známy dostatečné údaje o jejich nákladech pro zdravotnický rozpočet či výsledky léčby. Musí ale splnit přísná kritéria pro proká-

U zcela nového léku anebo podstupuje-li celá skupina vzájemně zaměnitelných

zání léčebného přínosu. Délka řízení je určena do 165 dnů.

léků přezkoumání (revizi), úhrada se stanovuje:
podle nejnižší ceny výrobce v kterékoli zemi EU, nebo

Při stanovení úhrady SÚKL u léku posuzuje:

podle výše úhrady za jiný srovnatelně účinný lék, nebo

jeho účinnost a bezpečnost,

podle ceny výrobce dohodnuté se zdravotní pojišťovnou, nebo

závažnost onemocnění, k jehož léčení je určen,

ve výši úhrady dohodnuté se všemi zdravotními pojišťovnami.

nákladovou efektivitu,
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veřejný zájem,

3

DOSTUPNOST LÉKU

vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikosti balení,
obvyklé dávkování,
nezbytnou délku léčby,

Dostupnost léku pro pacienty ovlivňuje hned několik faktorů:

míru součinnosti osoby, které je podáván,

zda je na trhu registrován,

jeho nahraditelnost jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní

zda mu byla stanovena úhrada,

lékařské účely, hrazenou ze zdravotního pojištění, a srovnatelnost jejich

zda nenastal výpadek při výrobě,

cen a stanovených úhrad s cenou posuzovaného léčivého přípravku nebo

zda nebyla cena a úhrada léku stanovena příliš nízko,

potraviny pro zvláštní lékařské účely,

zda nebyl kvůli nízké ceně vyvezen na dražší trhy (tzv. paralelní export).

předpokládaný vliv úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,
doporučené postupy lékařů pro léčbu konkrétního onemocnění, a to vždy

NEREGISTROVANÉ LÉKY

z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na vliv na finanční prostředky

V jednotlivých výjimečných případech především závažných či vzácných nemo-

zdravotního pojištění,

cí a v situaci, kdy v Česku chybí odpovídající lék, lékař někdy pacientovi přede-

ve velmi omezené míře i vyjádření pacientských organizací.

píše neregistrovaný léčivý přípravek. Musí však být registrován v jiném státě.
Takový individuálně dovezený lék je hrazen ze zdravotního pojištění, jen pokud

HODNOTICÍ ZPRÁVA

byla úhrada dopředu schválena revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Významným dokumentem ve správním řízení je hodnoticí zpráva, již vydává
SÚKL. Je návrhem pro rozhodnutí. Závěry jsou shrnuty v její zadní části. Ten,

Neregistrovaným lékem může být léčena i skupina pacientů v rámci specific-

kdo se závěry SÚKL nesouhlasí, může se k řízení vyjádřit, a to včetně pacient-

kého léčebného programu, a to v případě léčby, prevence či stanovení diagnózy

ských organizací nebo odborných lékařských společností, i když nejsou účast-

stavů závažně ohrožujících lidské zdraví. Program povoluje ministerstvo zdra-

níky správního řízení. K průběhu řízení se vyjadřují i zdravotní pojišťovny.

votnictví a lék může být hrazen ze zdravotního pojištění, pokud je schválena
žádost o úhradu.

Informace o správních řízeních včetně dokumentů lze najít na webové stránce
SÚKL (www.sukl.cz) v sekci Farmaceutický průmysl, v záložce Ceny a úhrady lé-

Pacientovi je neregistrovaný lék podáván i během schváleného klinického hod-

čiv pod bodem Informace o průběhu správních řízení. Dokumenty, které SÚKL

nocení léku (tedy ještě před jeho schválením pro běžné léčení). O zařazení do

v těchto řízeních vydává, vyvěsí vždy na pět dnů na svých webových stránkách

klinického hodnocení rozhoduje ošetřující lékař. Seznam klinických hodnoce-

v sekci Úřední deska, v záložce Doručování veřejnou vyhláškou, pododdílu Pře-

ní lze najít na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz) v sekci Léčiva a v zálož-

hled doručovaných písemností – ceny a úhrady.

ce Klinické hodnocení léčiv pod bodem Přehledy a hodnocení. Léky podávané
v rámci klinických hodnocení jsou pacientům poskytovány zdarma.
LÉKY BEZ STANOVENÉ ÚHRADY
Léky, které jsou na českém trhu sice registrovány, ale nehradí je zdravotní pojišťovna, si pacient platí sám. To se týká především volně prodejných léků. V případě drahých léků na lékařský předpis určených k léčbě závažných onemocnění
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zdravotní pojišťovna lék na žádost lékaře proplatí, a to na základě § 16 zákona

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Musí však jít o případ, kdy je to

Ministerstvo zdravotnictví vždy na podzim vydává vyhlášku pro nadcházející

jediná možnost léčby z hlediska zdravotního stavu pacienta.

rok, v níž uvádí, v jaké výši budou hrazeny jednotlivé zdravotní služby. Má při
tom hlídat, aby celkový objem peněz vydaných na léčbu v daném roce nepře-

DOSTUPNOST LÉKU

kročil příjmy zdravotnického rozpočtu.

Dostupnost léku pro pacienta mohou ovlivnit například výpadky či problémy
ve výrobě léku, proto má po úspěšné registraci výrobce ze zákona povinnost in-

Úhradová vyhláška a rozpočtové limity pro jednotlivé poskytovatele zdravot-

formovat SÚKL o všech změnách v jeho dodávkách na trh, tedy o jejich zahájení,

ních služeb mohou ovlivnit dostupnost léčby pro pacienty.

ukončení či přerušení. Datum přerušení nebo ukončení dodávek musí nahlásit nejméně dva měsíce předem. SÚKL pak vyhodnocuje, jakými přípravky lze

Stropy stanovuje vyhláška i na celkový objem peněz na tzv. centrové léky, tedy

takový lék nahradit. Jejich seznam zveřejňuje na svých webových stránkách.

přípravky pro léčbu závažných onemocnění. Pokud specializované centrum

U nenahraditelných významných léků má ministerstvo zdravotnictví zajistit

vyčerpá finanční limit daný pojišťovnou, nemusí být ochotné přijmout nového

náhradní řešení.

pacienta. V takovém případě se pacient může obrátit na svoji pojišťovnu, která
by mu péči měla zajistit v jiném centru.

Pokud byla ve správním řízení stanovena příliš nízká cena v porovnání s jinými
státy, je možné, že jej tzv. reexportéři vyvezou. Ti vydělávají právě na tomto rozdílu v cenách. Takový lék je pak na trhu v Česku nedostupný, což je problém, pokud jej nelze ničím nahradit. Ministerstvo zdravotnictví proto vydává seznam
přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají reexportéři povinnost předem
hlásit. Ministerstvo může vývoz takových léků zakázat. Za porušení povinnosti
předem ohlásit vývoz (reexport) léku či za nerespektování zákazu vývozu lze
udělit pokutu až do 20 milionů korun a zákaz činnosti na dobu až dvou let.
Graf:
Dopady regulace cen a úhrad léků
Snížení úhrady

Zvýšení doplatku, výrobce ale může snížit cenu léku.

Zvýšení úhrady

Snížení doplatku, popř. plná úhrada.

Snížení ceny

Snížení doplatku, razantní snížení může vést
k reexportům, přerušení dodávek do ČR – nedostupnost.

Zvýšení ceny

Zvýšení doplatků, výrobce nemusí prodávat za maximální
výši ceny, může zajistit opětovnou dostupnost léku.
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PA C I E N T S K É D E S AT E R O

1

Vždy užívejte léky výhradně podle doporučení lékaře či lékárníka.

2

Čtěte příbalový leták, abyste věděli, jak máte lék správně užívat.

3

Užíváte-li dlouhodobě více léků najednou, poraďte se, zda vzájemně nereagují. Zeptejte se také, zda k nim můžete přidat nějaké doplňky stravy. Obraťte
se například na poradnu Lékového průvodce (www.lekovypruvodce.cz/cs/e-poradna-lekoveho-pruvodce).

4

Informace o tom, zda je lék na českém trhu registrován, zjistíte na webové
stránce SÚKL (www.sukl.cz) v záložce Databáze léků. Jsou zde uvedeny i jejich orientační ceny a úhrady, příbalový leták, dostupnost a případně jaký
typ lékařů je smí předepisovat (preskripční omezení).

5

Nejste-li spokojeni s léky, které vám předepsal váš lékař, požádejte jiného
lékaře o tzv. druhý názor.

6

Je-li vážně nemocný pacient kandidátem na léčbu biologickým nebo jiným
drahým lékem, ale lékař mu jej nepředepsal, je třeba se obrátit na zdravotní pojišťovnu. Ta je ze zákona povinna zajistit pacientovi léčbu hrazenou
z veřejného zdravotního pojištění, avšak pouze do limitu zdravotnického
rozpočtu. Můžete se také bránit soudně.

7

Ještě před stížností u zdravotní pojišťovny si u lékaře vyžádejte písemné
potvrzení o odmítnutí péče včetně konkrétního důvodu a lékařskou zprávu,
z níž bude jasné, jakou péči potřebujete.

8

Nezajistí-li zdravotní pojišťovna příslušnou péči včas, stěžujte si na ministerstvu zdravotnictví.

9

Není-li k léčbě vašeho onemocnění na českém trhu registrován vhodný lék,
ale přitom existuje v jiném státě, měl by váš lékař požádat zdravotní pojišťovnu o jeho mimořádný dovoz i úhradu.

10

Dozvíte-li se, že lék na vaši nemoc se teprve testuje a mohl by vám podle
lékařů pomoci, požádejte o zařazení do klinického hodnocení. Léky v něm
dostáváte zdarma. Účast v klinickém hodnocení však automaticky neznamená, že budete dostávat testovaný lék. Můžete být totiž zařazeni do kontrolní skupiny, v níž užíváte třeba placebo.
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SLOVN ÍČE K POJMŮ

BIOLOGICKÝ LÉK, BIOLOGIKUM
Tato léčiva působí pouze na molekuly a pochody v buňkách napadených nemocí
a tím zlepšují či opravují schopnost sebeobrany organismu.
BIOSIMILARS
Napodobeniny biologických léků, jsou vyráběny biotechnologickými postupy.
GENERIKUM
Kopie originálního léku, která se smí prodávat po vypršení jeho patentové ochrany.
KLINICKÉ HODNOCENÍ
Studie, kde se testuje účinnost a bezpečnost léku (zpravidla pro účely jeho registrace na trhu).
LÉKOVÉ INTERAKCE
Ovlivnění účinku léku jiným užívaným lékem, potravinou, nápojem, bylinou či
doplňkem stravy.
NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA
Poměr mezi finančními náklady na daný lék a jeho přínosem k léčbě pacientů ve
srovnání s jiným lékem.
OTC LÉKY
Z anglického pojmu over the counter (přes přepážku), volně prodejné léky.
PARALELNÍ EXPORT
Tzv. souběžný vývoz léku, který byl dodán výrobcem pro pacienty v ČR, ale je paralelním distributorem / exportérem vyvezen do jiné země.
REFERENČNÍ KOŠ
Vybrané země Evropské unie dané zákonem o veřejném zdravotním pojištění a jeho
prováděcí vyhláškou.
REFERENČNÍ SKUPINA
skupina léků, které lze při léčbě dané konkrétní diagnózy mezi sebou zaměňovat
a mají obdobnou nebo blízkou účinnost a bezpečnost. Do jedné skupiny tak bývají
zařazeny léky s různými léčivými látkami. Naopak stejná léčivá látka podávaná
v různé formě může být zařazena ve více skupinách. Seznam referenčních skupin
stanovuje ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
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