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K sp. zn.: SUKLS115675/2009 

*MZDRX01GZG8Q* 
MZDRX01GZG8Q 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
ve spojení s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, 
jehož účastníky jsou: 
 

▪ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 

▪ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 

▪ RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 

▪ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 

▪ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 

▪ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 

▪ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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▪ MEDOCHEMIE Ltd., 
se sídlem Konstantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Tsiflikoudia, Limassol, Kyperská republika, 
ev. č.: CY10007761P  
zastoupena: Medochemie Bohemia, spol. s r.o., se sídlem Lehárova 1808/11, 
143 00 Praha 4, IČO: 25125559 
 

▪ Angelini Pharma Česká republika s.r.o., 
se sídlem Páteřní 7, 635 00 Brno, IČO: 18824706 
 

▪ Pfizer, spol. s r.o., 
se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, IČO: 49244809 
 

▪ Gedeon Richter Plc., 
se sídlem Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: 110040944 
zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 
140 00 Praha 4, IČO: 24723720 
 

▪ +pharma arzneimittel GmbH, 
se sídlem Hafnerstraße 211, A-8054 Graz, Rakouská republika, ev. č.: FN 273428 
zastoupena: Mgr. Eva Tengler, Albína Brunovského 3543/6, 84105 Bratislava – Karlova Ves, 
Slovenská republika 
 

▪ H. Lundbeck A/S, 
se sídlem Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, Dánské království, ev. č.: 56759913 
zastoupena: Helena Rösslerová, Mrkvičkova 1356/32, 163 00 Praha 6 
 

▪ Sandoz GmbH, 
se sídlem Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Rakouská republika, ev. č.: ATU32425809  
zastoupena: SANDOZ s.r.o., se se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 41692861 
 

▪ Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 
zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 
140 00 Praha 4, IČO: 24723720 
 

▪ HEXAL AG, 
se sídlem Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Spolková republika Německo, 
ev. č.: HRB110375 
zastoupena: SANDOZ s.r.o.., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO: 41692861 
 

▪ Orion Corporation, 
se sídlem Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, Finská republika, ev. č.: 19992126 
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zastoupena: Orion Pharma s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4, 
IČO: 01444239 
 

▪ Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 
se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinská republika, ev. č.: 5043611000 
zastoupena: KRKA ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 79, 18600 Praha 8, IČO: 65408977 
 

▪ G.L. Pharma GmbH, 
se sídlem Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakouská republika, ev. č.: HRB42243 
zastoupena: G.L. Pharma Czechia s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, 
IČO: 24121754 
 

▪ Egis Pharmaceuticals PLC, 
se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, ev. č.: HU10686506 
zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá CSc., EGIS Praha, spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 
1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 63982722 
 

▪ Les Laboratoires Servier, 
se sídlem 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francouzská republika, ev. č.: 085480796 
zastoupena: PharmDr. Anna Černá, SERVIER s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1, IČO: 61467219 
 

▪ Mylan IRE Healthcare Limited, 
se sídlem Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, 
ev. č.: 549628 
zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, 
160 00 Praha 6, IČO: 03481778 
 

▪ Aurovitas, spol. s r.o., 
se sídlem Karlovarská 77/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČO: 45314306 
 

▪ Neuraxpharm Bohemia s.r.o., 
se sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1, IČO: 07003773 
zastoupena: SVUS Pharma a.s., se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 
500 02 Hradec Králové, IČO: 46504877 
 

▪ GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 
se sídlem 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, ev. č.: 15513 
zastoupena: GlaxoSmithKline, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, 
IČO: 48114057 
 

▪ Zentiva, k.s., 
se sídlem U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030 
zastoupena: Šnáblová Martina, Radhošťská 2278, 130 00 Praha 3 
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▪ Actavis Group PTC ehf., 
se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika,  
ev. č.: 640706-310 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 
25629646 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 

▪ Zentiva, k.s., se sídlem U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, 
IČO: 49240030, zastoupeného Šnáblovou Martinou, Radhošťská 2278, 
130 00 Praha 3 (dále jen „odvolatel 1“ či „odvolatel Zentiva“), 

 
▪ Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem Páteřní 7, 635 00 Brno, 

IČO: 18824706 (dále jen „odvolatel 2“ či „odvolatel Angelini“), 
 

▪ H. Lundbeck A/S, se sídlem Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, Dánské 
království, ev. č.: 56759913, zastoupeného Helenou Rösslerovou, 
Mrkvičkova 1356/32, 163 00 Praha 6 (dále jen „odvolatel 3“ 
či „odvolatel Lundbeck“), 
 

▪ +pharma arzneimittel GmbH, se sídlem Hafnerstraße 211, A-8054 Graz, Rakouská 
republika, ev. č.: FN 273428, zastoupeného Mgr. Evou Tengler, Albína Brunovského 
3543/6, 84105 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika (dále jen „odvolatel 4“ 
či „odvolatel +pharma“), 
 

▪ Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 (dále jen „odvolatel 5“ či „odvolatel Teva“), 
 

▪ Actavis Group PTC ehf., se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, 
Islandská republika, ev. č.: 640706-310, zastoupeného společností 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 (dále jen „odvolatel 6“ či „odvolatel Actavis“), 
 

▪ Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 
mesto, Slovinská republika, ev. č.: 5043611000, zastoupeného společností 
KRKA ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 79, 18600 Praha 8, IČO: 65408977 (dále jen 
„odvolatel 7“ či „odvolatel Krka“), a 
 

▪ Pfizer, spol. s r.o., se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, IČO: 49244809 
(dále jen „odvolatel 8“ či „odvolatel Pfizer“), 

 

proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 30. 9. 2020, 
č. j.  sukl246253/2020, sp. zn. SUKLS115675/2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“), 
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vydanému ve společném řízení o změně výše a podmínek úhrady z moci úřední skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky zařazenými do referenční skupiny 
č. 86/2 - antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden 
transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy 
(RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE), tj.: 

 
Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku: Doplněk názvu: 

0176533 ADJUVIN 100MG TBL FLM 30 

0176528 ADJUVIN 50MG TBL FLM 30 

0105888 ARKETIS 20MG TBL NOB 30 

0105891 ARKETIS 20MG TBL NOB 90 

0031867 ASENTRA 100MG TBL FLM 28 

0017967 ASENTRA 100MG TBL FLM 84 

0031866 ASENTRA 50MG TBL FLM 28 

0017965 ASENTRA 50MG TBL FLM 84 

0020132 CIPRALEX 10MG TBL FLM 28 I 

0230409 CITALEC 10MG TBL FLM 30 

0230415 CITALEC 20MG TBL FLM 30 

0230417 CITALEC 20MG TBL FLM 60 

0015170 CITALON 20MG TBL FLM 28 

0246210 CITALOPRAM AUROBINDO 20MG TBL FLM 100 

0246205 CITALOPRAM AUROBINDO 20MG TBL FLM 30 

0106777 CITALOPRAM ORION 10 MG TBL FLM 28 

0106778 CITALOPRAM ORION 10 MG TBL FLM 98 

0106779 CITALOPRAM ORION 20MG TBL FLM 28 

0106780 CITALOPRAM ORION 20MG TBL FLM 98 

0200875 CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

0080429 CITALOPRAM-TEVA 20 MG 20MG TBL FLM 100 

0080427 CITALOPRAM-TEVA 20 MG 20MG TBL FLM 30 

0080562 CITALOPRAM-TEVA 40 MG 40MG TBL FLM 30 

0014808 COAXIL 12,5ML TBL OBD 90 

0098791 DEPREX LÉČIVA 20MG CPS DUR 30 

0134502 ELICEA 10MG TBL FLM 28 
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0134513 ELICEA 20MG TBL FLM 28 

0135002 ELICEA 5MG TBL FLM 28 

0229895 FEVARIN 100MG TBL FLM 30 

0229897 FEVARIN 50MG TBL FLM 30 

0237160 FLUZAK 20MG CPS DUR 30 

0054423 MAGRILAN 20MG CPS DUR 30 

0013860 PAROLEX 20MG TBL FLM 30 

0150999 PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

0232070 PAROXINOR 20MG TBL FLM 30 II 

0232071 PAROXINOR 20MG TBL FLM 60 II 

0164751 PRAM 20MG TBL FLM 28 

0030805 REMOOD 20MG TBL FLM 30 

0094948 SEROPRAM 20MG TBL FLM 28 

0045560 SEROPRAM POR GTT SOL 1X15ML 

0237984 SEROXAT 20MG TBL FLM 30 

0238007 SEROXAT 30MG TBL FLM 30 

0162877 SERTIVAN 100MG TBL FLM 28 

0162867 SERTIVAN 50MG TBL FLM 28 

0225745 SERTRALIN ACTAVIS 100MG TBL FLM 30 

0225749 SERTRALIN ACTAVIS 50MG TBL FLM 30 

0032660 STIMULOTON 50MG TBL FLM 30 

0046444 TRITTICO AC 150MG TBL RET 60 

0054094 TRITTICO AC 75MG TBL RET 30 

0053951 ZOLOFT 100MG TBL FLM 28 

0053950 ZOLOFT 50MG TBL FLM 28 

(dále jen „předmětné přípravky“) 

 

t a k t o: 

Podle § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a  řízení 
se zastavuje.  
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O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Ústav dne 16. 8. 2009 zahájil z moci úřední v rámci hloubkové revize systému úhrad 
ve smyslu § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění platném do 30. 11. 2011, správní řízení 
o změně výše a podmínek úhrady předmětných přípravků (dále jen „předmětné správní 
řízení“). 
 
Dne 30. 9. 2020 vydal Ústav napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„1.  
Stanovuje v souladu s ustanovením § 39c odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění v návaznosti na ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky č. 92/2008 Sb., o stanovení 
seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení 
výše úhrady (dále jen „vyhláška č. 92/2008 Sb.“) pro referenční skupinu č. 86/2 – 
antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden 
transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy 
(RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) základní úhradu ve výši 1,1054 Kč za 
obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 2 až 52, které jsou ve vztahu k tomuto výroku výroky 
navazujícími. 
 
2. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176533 ADJUVIN 100MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 86/2 - antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“), 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 44,21 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
3. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0176528 ADJUVIN 50MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
4. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0105888 ARKETIS 20MG TBL NOB 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
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inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
5. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0105891 ARKETIS 20MG TBL NOB 90 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 99,49 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
6. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0031867 ASENTRA 100MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 41,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
7. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0017967 ASENTRA 100MG TBL FLM 84 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 123,80 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
8. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0031866 ASENTRA 50MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
9. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0017965 ASENTRA 50MG TBL FLM 84 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 92,85 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
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10. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0020132 CIPRALEX 10MG TBL FLM 28 I 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
11. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230409 CITALEC 10MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 24,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
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Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0017425 CITALEC 10 ZENTIVA 10MG TBL FLM 30 

 
12. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230415 CITALEC 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0017431 CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 30 

 
13. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0230417 CITALEC 20MG TBL FLM 60 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 66,32 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0017433  CITALEC 20 ZENTIVA 20MG TBL FLM 60 

 
14. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0015170 CITALON 20MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
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15. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0246210 CITALOPRAM AUROBINDO 20MG TBL FLM 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 110,54 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0114292 APO-CITAL 20MG BL FLM 100 

 
16. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0246205 CITALOPRAM AUROBINDO 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0114287 APO-CITAL 20MG TBL FLM 30 

0114296 APO-CITAL 20 MG 20MG TBL FLM 30 

 
17. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0106777 CITALOPRAM ORION 10 MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 19,73 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
18. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0106778 CITALOPRAM ORION 10 MG TBL FLM 98 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 81,25 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
19. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0106779 CITALOPRAM ORION 20MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
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20. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0106780 CITALOPRAM ORION 20MG TBL FLM 98 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 108,33 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
21. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0200875 CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
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Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0200884 CITALOPRAM +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

 
22. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0080429 CITALOPRAM-TEVA 20 MG 20MG TBL FLM 100 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 110,54 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
23. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0080427 CITALOPRAM-TEVA 20 MG 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
24. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0080562 CITALOPRAM-TEVA 40 MG 40MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 44,21 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
25. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0014808 COAXIL 12,5ML TBL OBD 90 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
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inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,17 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
26. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0098791 DEPREX LÉČIVA 20MG CPS DUR 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
27. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0134502 ELICEA 10MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
28. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0134513 ELICEA 20MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 41,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
29. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 
 

Kód Název přípravku Doplněk názvu 
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SÚKL 

0135002 ELICEA 5MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 19,73 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
30. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0229895 FEVARIN 100MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
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Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0215481 FEVARIN 100MG TBL FLM 30 

 
 
31. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0229897 FEVARIN 50MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 24,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0215479 FEVARIN 50MG TBL FLM 30 

 
32. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237160 FLUZAK 20MG CPS DUR 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 



 

 

Str. 25 z 39 

 

inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0032738 FLUZAK 20MG CPS DUR 30 

 
33. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0054423 MAGRILAN 20MG CPS DUR 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
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34. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0013860 PAROLEX 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0010487 PAROLEX 20MG TBL FLM 30 

 
35. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0150999 PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0150995 PAROXETIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30 

 
36. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0232070 PAROXINOR 20MG TBL FLM 30 II 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0140276 PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ 20MG TBL FLM 30 I 
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TABLETY 

0223112 PAROXETIN ORION  20MG TBL FLM 30 II 

 
37. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0232071 PAROXINOR 20MG TBL FLM 60 II 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 66,32 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0140277 
PAROXETIN ORION 20 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

20MG TBL FLM 60 I 

0223113 PAROXETIN ORION  20MG TBL FLM 60 II 

 
38. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0164751 PRAM 20MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
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inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
39. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0030805 REMOOD 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
40. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0094948 SEROPRAM 20MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
41. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0045560 SEROPRAM POR GTT SOL 1X15ML 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 41,45 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
42. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
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Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0237984 SEROXAT 20MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0154280 SEROXAT 20 MG 20MG TBL FLM 30 

0185709 SEROXAT 20 MG 20MG TBL FLM 30 

0237993 SEROXAT 20MG TBL FLM 30 

 
43. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0238007 SEROXAT 30MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 39,24 Kč,  
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a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0154271 SEROXAT 30 MG 30MG TBL FLM 30 

0185705 SEROXAT 30 MG 30MG TBL FLM 30 

0238011 SEROXAT 30MG TBL FLM 30 

 
44. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0162877 SERTIVAN 100MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 41,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
45. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0162867 SERTIVAN 50MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
46. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0225745 SERTRALIN ACTAVIS 100MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 44,21 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0023882 SERTRALIN ACTAVIS 100 MG 100MG TBL FLM 30 
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47. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0225749 SERTRALIN ACTAVIS 50MG TBL FLM 30 

  
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek:  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0023894 SERTRALIN ACTAVIS 50 MG 50MG TBL FLM 30 

 
48. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0032660 STIMULOTON 50MG TBL FLM 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 



 

 

Str. 35 z 39 

 

a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 33,16 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
49. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0046444 TRITTICO AC 150MG TBL RET 60 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 66,32 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
50. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0054094 TRITTICO AC 75MG TBL RET 30 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
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inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 24,87 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
51. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0053951 ZOLOFT 100MG TBL FLM 28 

 
do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, která nově 
činí 41,27 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady 
 
52. 
na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění zařazuje léčivý přípravek  
 

Kód 
SÚKL Název přípravku Doplněk názvu 

0053950 ZOLOFT 50MG TBL FLM 28 
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do referenční skupiny č. 84/2 – antidepresiva, p.o. - selektivní inhibitory reuptake 
monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); - reverzibilní 
inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE) dle 
vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění mění 
dosavadní výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku tak, že nově 
činí 30,95 Kč,  
 
a na základě ustanovení § 15 odst. 7 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nemění dosavadní podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého 
přípravku, které zůstávají stanoveny takto: 
 
Bez podmínek úhrady.“ 
 
Dne 7. 10. 2020 vydal Ústav opravné rozhodnutí č. j. sukl252030/2020, 
sp. zn. SUKLS115675/2009, jímž opravil zřejmou nesprávnost napadeného rozhodnutí 
spočívající v chybném uvedení čísla referenční skupiny 84/2 namísto správného čísla 86/2 
ve výrocích č. 3 až 52 napadeného rozhodnutí. 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel Zentiva podal dne 19. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel Zentiva je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 11, 12, 13 a 26 napadeného rozhodnutí (přípravky CITALEC a DEPREX 
LÉČIVA). 
 
Odvolatel Angelini podal dne 19. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel Angelini je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 49 a 50 napadeného rozhodnutí (přípravky TRITTICO AC). 
 
Odvolatel Lundbeck podal dne 19. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel Lundbeck je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 10, 40 a 41 napadeného rozhodnutí (přípravky CIPRALEX a SEROPRAM). 
 
Odvolatel +pharma podal dne 20. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel +pharma je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 21 a 35 napadeného rozhodnutí (přípravky CITALOPRAM +PHARMA 
a PAROXETIN +PHARMA). 
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Odvolatel Teva a odvolatel Actavis podali dne 20. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí 
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel Teva je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 22, 23 a 24 napadeného rozhodnutí (přípravky CITALOPRAM-TEVA). 
Odvolatel Actavis je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 46 a 47 napadeného rozhodnutí (přípravky SERTRALIN ACTAVIS). 
 
Odvolatel Krka podal dne 20. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel Krka 
je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených ve výrocích č. 4, 7, 8, 
9, 27, 28 a 29 napadeného rozhodnutí (přípravky ASENTRA a ELICEA). 
 
Odvolatel Pfizer podal dne 20. 10. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky 
se zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. 
Odvolatel Pfizer je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků uvedených 
ve výrocích č. 51 a 52 napadeného rozhodnutí (přípravky ZOLOFT). 
 

III. 
 

Dne 1. 1. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a další 
související zákony (dále jen „zákon č. 371/2021 Sb.“).  
 
Čl. II zákona č. 371/2021 Sb., přechodná ustanovení, v bodě 1. stanoví, že „Ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona se zastavují hloubkové revize systému maximálních cen nebo úhrad 
vedené podle § 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném od 1. prosince 2011 do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v těchto řízeních nedošlo k vydání rozhodnutí Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. To neplatí pro rozhodnutí vrácená odvolacím orgánem Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv k novému projednání věci a pro první hloubkové revize systému maximálních cen nebo 
úhrad prováděné v referenční skupině. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují 
správní řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne 30. listopadu 
2011, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena“. 
 
Jelikož předmětné správní řízení je správním řízením zahájeným podle zákona 
č. 48/1997 Sb. ve znění účinném do dne 30. listopadu 2011, jež před nabytím účinnosti 
zákona č. 371/2021 Sb. nebylo dosud pravomocně skončeno, byly naplněny podmínky 
k zastavení předmětného správního řízení stanovené přechodnými ustanoveními zákona 
č. 371/2021 Sb. 
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Podle § 90 odst. 4 správního řádu platí, že jestliže správní orgán zjistí, že nastala 
skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší 
a řízení zastaví.  

 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 

P o u č e n í :  
 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          

Mgr. Daniela Rrahmaniová 
ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektronicky 
 
 


		2022-01-10T13:59:00+0000
	Not specified




