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*MZDRX01C2382* 
MZDRX01C2382 

R O Z H O D N U T Í  

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a 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 (dále jen „zákon 
o léčivech“), v 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 
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 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 G. L. Pharma GmbH 
se sídlem Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakouská republika, IČ: HRB42243 
Zastoupena: G. L. Pharma Czechia s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
 
 Zentiva, k. s., 
se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČ: 49240030 
Zastoupena: Šnáblová Martina, Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
 
 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČ: 46505164 
Zastoupena: Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 
Praha 4, IČ: 04727339 
 
 Mylan Ireland Limited 
se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko, IČ: 499501 
Zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6, 
IČ: 03481778 
 
 SANDOZ s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 41692861 
 
 Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 
se sídlem Tasmowa 7, 02-677 Varšava, Polská republika, IČ: 142248997 
Zastoupena: Ing. Ludmila Nováková, Pod Kesnerkou 39, 150 00 Praha 5, IČ: 48094099 
 
 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. 
se sídlem Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa, Polská republika 
Zastoupena: Aurovitas, spol. s r.o., Karlovarská 77/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, 
IČ: 45314306 
 
 Egis Pharmaceuticals PLC, 
se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, IČ: HU10686506 
Zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá CSc., EGIS Praha, spol. s.r.o, se sídlem Ovocný trh 
1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 63982722 
 
 ELI LILLY ČR, s.r.o., 
se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 64941132 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Egis Pharmaceuticals PLC, se sídlem Keresztúri 
út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika, IČ: HU10686506, zastoupeného MUDr. Jiřinou 
Hrubou CSc., EGIS Praha, spol. s.r.o, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ: 63982722 (dále jen „odvolatel“) proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
(dále jen „Ústav“) ze dne 15. 11. 2019, č. j. sukl300325/2019, sp. zn. SUKLS242039/2019 
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(dále také jen „napadené rozhodnutí“), vydanému v rámci zkrácené revize ve společném 
správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně 
(ATC kód N06BA09), tj.: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0221806 ATOFAB 10MG CPS DUR 30 I 

0221818 ATOFAB 18MG CPS DUR 30 I 

0221830 ATOFAB 25MG CPS DUR 30 I 

0221842 ATOFAB 40MG CPS DUR 30 I 

0221854 ATOFAB 60MG CPS DUR 30 I 

0228960 ATOMINEX 10MG CPS DUR 28 

0231096 ATOMINEX 25MG CPS DUR 28 

0231104 ATOMINEX 40MG CPS DUR 28 

0231112 ATOMINEX 60MG CPS DUR 28 

0223694 ATOMOXETIN GLENMARK 10MG CPS DUR 28 I 

0223693 ATOMOXETIN GLENMARK 10MG CPS DUR 7 I 

0223697 ATOMOXETIN GLENMARK 18MG CPS DUR 28 I 

0223696 ATOMOXETIN GLENMARK 18MG CPS DUR 7 I 

0223700 ATOMOXETIN GLENMARK 25MG CPS DUR 28 I 

0223699 ATOMOXETIN GLENMARK 25MG CPS DUR 7 I 

0223703 ATOMOXETIN GLENMARK 40MG CPS DUR 28 I 

0223702 ATOMOXETIN GLENMARK 40MG CPS DUR 7 I 

0223706 ATOMOXETIN GLENMARK 60MG CPS DUR 28 I 

0234247 ATOMOXETIN MYLAN 10MG CPS DUR 28 

0234250 ATOMOXETIN MYLAN 18MG CPS DUR 28 

0234253 ATOMOXETIN MYLAN 25MG CPS DUR 28 

0234256 ATOMOXETIN MYLAN 40MG CPS DUR 28 

0234259 ATOMOXETIN MYLAN 60MG CPS DUR 28 

0223760 AURODEHADE 25MG CPS DUR 28 

0223769 AURODEHADE 40MG CPS DUR 28 

0223778 AURODEHADE 60MG CPS DUR 28 

0132129 BITINEX 10MG CPS DUR 28 I 

0132132 BITINEX 18MG CPS DUR 28 I 

0132135 BITINEX 25MG CPS DUR 28 I 

0132138 BITINEX 40MG CPS DUR 28 I 

0132141 BITINEX 60MG CPS DUR 28 I 

0023853 STRATTERA 10 MG 10MG CPS DUR 28 

0023851 STRATTERA 10 MG 10MG CPS DUR 7 

0023858 STRATTERA 18 MG 18MG CPS DUR 28 

0023855 STRATTERA 18 MG 18MG CPS DUR 7 

0023864 STRATTERA 25 MG 25MG CPS DUR 28 

0023860 STRATTERA 25 MG 25MG CPS DUR 7 

0023870 STRATTERA 40 MG 40MG CPS DUR 28 

0023868 STRATTERA 40 MG 40MG CPS DUR 7 
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0023876 STRATTERA 60 MG 60MG CPS DUR 28 

0023872 STRATTERA 60 MG 60MG CPS DUR 7 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
 

t  a  k  t  o:  
 

Podle §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a  napadené 
rozhodnutí se potvrzuje.  

 
 

O d ů v o d n ě n í :  

 
I. 

 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu spisu 
následující skutečnosti. 
 
Dne 27. 9. 2019 zahájil Ústav z moci úřední podle § 39p odst. 5 ve spojení s § 39c odst. 9 a 10 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“) zkrácenou revizi úhrad léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
s léčivými přípravky zařazenými do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09). 
 
Ústav vydal dne 15. 11. 2019 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„ 1. 
Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39p 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve spojení s ustanoveními § 39c odst. 9 
písm. a) a § 39c odst. 7 v návaznosti na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění pro skupinu v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků 
s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) základní 
úhradu ve výši 46,4188 Kč za obvyklou denní terapeutickou dávku (dále jen ODTD). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem ke všem dalším výrokům uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou ve vztahu 
k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2.  
zařazuje léčivý přípravek  
Kód SÚKL   Název léčivého přípravku    Doplněk názvu 
0221806  ATOFAB                  10MG CPS DUR 30 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
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v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1392,56 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
3. 
zařazuje léčivý přípravek 
Kód SÚKL                                  Název přípravku   Doplněk názvu 
0221818                                      AFOTAB    18MG CPS DUR 30 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1392,56 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
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4. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL                             Název přípravku Doplněk názvu 
0221830                               ATOFAB 25MG CPS DUR 30 I       
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti 
na ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1392,56 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
5. 
Zařazuje léčivý přípravek 
Kód SÚKL                            Název přípravku Doplněk názvu 
0221842                                AFOTAB 40MG CPS DUR 30 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1392,56 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
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hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
6.  
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL                              Název přípravku Doplněk názvu 
0221854                                ATOFAB 60MG CPS DUR 30 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1392,56 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
7. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL                               Název přípravku                                Doplněk názvu 
0228960                                 ATOMINEX        10MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
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E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti 
 
8. 
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL Název přípravku   Doplněk názvu 
0231088 ATOMINEX    18MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
9. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL Název přípravku    Doplněk názvu 
0231096 ATOMINEX     25MG CPS DUR 28  
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
10. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL                              Název přípravku    Doplněk názvu 
0231104                                 ATOMINEX   40MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
11.  
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0231112    ATOMINEX    60MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
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a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti 
 
12.  
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0223694   ATOMOXETIN GLENMARK              10MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
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13. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0223693   ATOMOXETIN GLENMARK   10MG CPS DUR 7 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
14. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku       Doplněk názvu 
0223697   ATOMOXETIN GLENMARK      18MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
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dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
15. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0223696   ATOMOXETIN GLENMARK  18MG CPS DUR 7 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
16. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0223700   ATOMOXETIN GLENMARK  25MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
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P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
17. 
zařazuje léčivý přípravek 
Kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0223699   9 ATOMOXETIN GLENMARK 25MG CPS DUR 7 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
18. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku       Doplněk názvu 
0223703    ATOMOXETIN GLENMARK      40MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 



 

Str. 14 z 44 

zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
19. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0223702    ATOMOXETIN GLENMARK  40MG CPS DUR 7 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
20. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0223706    ATOMOXETIN GLENMARK  60MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 



 

Str. 15 z 44 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
21. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0234247    ATOMOXETIN MYLAN  10MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0173677    ATOMOXETIN MYLAN  10MG CPS DUR 28 
 
22. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0234250    ATOMOXETIN MYLAN  18MG CPS DUR 28 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0173680    ATOMOXETIN MYLAN  18MG CPS DUR 28 
 
23. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0234253   ATOMOXETIN MYLAN  25MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
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dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0173683   ATOMOXETIN MYLAN  25MG CPS DUR 28 
 
24. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0234256   ATOMOXETIN MYLAN  40MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0173686   ATOMOXETIN MYLAN  40MG CPS DUR 28 
 
25. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0234259   ATOMOXETIN MYLAN  60MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
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a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0173689   ATOMOXETIN MYLAN  60MG CPS DUR 28 
 
26. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku    Doplněk názvu 
0132151   ATOMOXETIN SANDOZ   10MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
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27. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0132156   ATOMOXETIN SANDOZ  18MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
28. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku    Doplněk názvu 
0132161   ATOMOXETIN SANDOZ  25MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
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hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
29. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0132166   ATOMOXETIN SANDOZ  40MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
30. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku   Doplněk názvu 
0132171    ATOMOXETIN SANDOZ         60MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
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zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
31. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku        Doplněk názvu 
0224160   ATOMOXETINE ACCORD       10MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
32. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL    Název přípravku    Doplněk názvu 
0224172   ATOMOXETINE ACCORD  18MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
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a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
33. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL                                Název přípravku   Doplněk názvu 
0224184                                  ATOMOXETINE ACCORD  25MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
34. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL  Název přípravku    Doplněk názvu 
0224196  ATOMOXETINE ACCORD      40MG CPS DUR 28 I 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti 
 
35. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL  Název přípravku   Doplněk názvu 
0224195  ATOMOXETINE ACCORD  40MG CPS DUR 7 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
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36. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL Název přípravku    Doplněk názvu 
0224208 ATOMOXETINE ACCORD         60MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
37. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL Název přípravku    Doplněk názvu 
0223760 AURODEHADE    25MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
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hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
38. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL Název přípravku   Doplněk názvu 
0223769 AURODEHADE   40MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
39. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL Název přípravku   Doplněk názvu 
0223778 AURODEHADE   60MG CPS DUR 28 l 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
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zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
40. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL  Název přípravku   Doplněk názvu 
0132129  BITINEX   10MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
41. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0132132  BITINEX        18MG CPS DUR 28 I 
 
základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
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a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
42. 
zařazuje léčivý přípravek 
Kód SÚKL  Název přípravků    Doplněk názvu  
0132135 BITINEX    25MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
43. 
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL Název přípravku   Doplněk názvu 
0132138 BITINEX    40MG CPS DUR 28 I 
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na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
44. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0132141  BITINEX            60MG CPS DUR 28 I 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
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45. 
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023853  STRATTERA 10 MG   10MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
46. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023851  STRATTERA 10 MG   10MG CPS DUR 7 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
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dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
47. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0023858   STRATTERA 18 MG   18MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
48. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0023855  STRATTERA 18 MG   18MG CPS DUR 7 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
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P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
49.  
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023864  STRATTERA 25 MG   25MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
50.  
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023860   STRATTERA 25 MG   25MG CPS DUR 7 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
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zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 
2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
51. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023870  STRATTERA 40 MG   40MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 
60 mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
52. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku   Doplněk názvu 
0023868  STRATTERA 40 MG  40MG CPS DUR 7 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
53. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023876  STRATTERA 60 MG   60MG CPS DUR 28 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 
1299,73 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY 
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 
54. 
zařazuje léčivý přípravek 
kód SÚKL   Název přípravku    Doplněk názvu 
0023872  STRATTERA 60 MG   60MG CPS DUR 7 
 
na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 39c odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění do skupiny v zásadě 
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terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 
mg včetně (ATC kód N06BA09) 
 
a mění výši úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění tak, že činí 324,93 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) a dle ustanovení § 39b odst. 10 písm. b) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a ustanovení § 33 odst. 3 a ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. zůstávají stanoveny takto: 
E/ PSY  
P: Atomoxetin do síly 60 mg je hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při 
neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem. Atomoxetin v síle 40 mg a 60 mg je 
hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní 
dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to 
podle klinické odpovědi a snášenlivosti. 
 

II. 
 

Odvolání 
 

Odvolatel podal dne 5. 12. 2019 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se zaručeným 
elektronickým podpisem odvolání. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá rozhodnutí 
v části výroků č. 1, 40, 41, 42, 43 a 44 a domáhá se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí 
zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu k výrokům č. 40–44 
držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků, které jsou v těchto výrocích uvedené. 
 
1. 
Odvolatel shodně se svým vyjádřením v průběhu řízení namítá, že Ústav zahájil předmětné 
správní řízení mimo jiné s odkazem na § 39c odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, podle nějž pokud došlo ke stanovení úhrady prvního podobného přípravku 
v referenční skupině, který byl registrován jako generikum, postupem dle § 39b odst. 6 nebo 7 
zákona, snižuje se základní úhrada této skupiny o 32 %. K naplnění této podmínky mělo dojít 
14. 5. 2019 nabytím právní moci rozhodnutí v řízení sp. zn. SUKLS91193/2019 v němž bylo 
rozhodnuto o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků ATOMINEX 
kódy 0231128, 0231120, 0231112, 0231104, 0231096, 0231088 a 0228960. Ústav dle 
odvolatele předně neuvedl, který z těchto léčivých přípravků má být prvním podobným, což je 
nepřezkoumatelné a má-li jím být některý z přípravků ATOMINEX v síle vyšší než 60 mg 
(čili v síle 80 mg a 100 mg), pak je dokonce napadené rozhodnut nezákonné, neboť ty ani 
nenáleží do předmětné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
 
Především však z rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ATOMINEX vyplývá, že byly 
registrovány podle úpravy vzájemného uznávání registrací léčivých přípravků členskými státy 
Evropské unie, není z něj však zřejmé, že by při registraci byla aplikována úprava registrace 
generických léčivých přípravků. Léčivý přípravek ATOMINEX proto nemůže být prvním 
podobným přípravkem, jehož vstup do systému úhrad by umožňoval snížení základní úhrady 
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skupiny předmětných v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků o 32 %, takový 
postup je nezákonný. Ústav mohl snížit úhradu v souladu s § 39c odst. 9 písm. b) maximálně 
o 15 %. 
 
2. 
Odvolatel dále opakovaně namítá, že Ústav nezjišťoval naplnění podmínek pro zvýšení 
úhrady. Dle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. může Ústav ve veřejném zájmu 
podle § 17 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění „se souhlasem všech zdravotních 
pojišťoven zvýšit základní úhradu, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky: 
a) jde o referenční skupinu, ve které jsou přípravky ověřeny užíváním v praxi a jsou nezbytné 
při poskytování zdravotní péče, 
b) jde o referenční skupinu, ve které by přípravky bez zvýšení základní úhrady ve veřejném 
zájmu mohly být nahrazeny pouze přípravky nákladnějšími, a 
c) zvýšení základní úhrady je nezbytné pro setrvání přípravků na trhu.“ 
Odvolatel uvádí, že splnění těchto podmínek musí Ústav posuzovat sám z úřední povinnosti, 
bez ohledu na návrhy účastníků řízení. V napadeném rozhodnutí Ústav toto neučinil 
a rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné.   
 
Nadto odvolatel rozporuje postup Ústavu, kdy v předmětném řízení odmítl postupovat podle 
§ 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění s tím, že předmětné v zásadě 
terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg 
včetně nenáleží do žádné ze spiny přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Odvolatel namítá, že dle podmínek úhrady jsou tyto přípravky hrazeny u dětí a mladistvých 
k léčbě hyperkinetické poruchy při neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem, který 
náleží do skupiny č. 161 – centrální stimulancia – perorální podání, přílohy č. 2 zákona. Proto 
by Ústav měl zajistit plnou úhradu předmětných léčivých přípravků, aby nedocházelo 
k diskriminaci pacientů, u nichž přípravky s obsahem methylfenidátu použít nelze, oproti těm, 
kde je tato plně hrazená léčba možná.  
 
3. 
Na závěr odvolatel namítá, že dle § 39p odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění se 
zkrácená revize provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Analogicky to platí 
i pro skupinu léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných. Nezahájení revize se 
všemi hrazenými léčivými přípravky dané skupiny je porušením zákona. Z tohoto požadavku 
lze akceptovat jedinou výjimku a topu jsou totožné léčivé přípravky (tzv. bratrské kódy). 
I v tomto případě však dle odvolatele musí Ústav řízení zahájit alespoň s jedním z nich 
a ve výroku rozhodnutí následně určit, že platí i pro jemu totožné léčivé přípravky a ty 
ve výroku vyjmenovat. Pokud existují jiné léčivé přípravky, které jsou v zásadě terapeuticky 
zaměnitelné, a to včetně přípravků totožných k rozhodovaným, avšak nejsou ve výroku 
rozhodnutí výslovně uvedeny, rozhodnutí se na ně nevztahuje. Zároveň však platí, že 
v takovém případě nedošlo ke změně maximální ceny nebo vše a podmínek úhrady celé 
skupiny a takové rozhodnutí je nezákonné. 
 
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že řízení bylo zahájeno ve věci změny výše 
a podmínek úhrady 53 přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně. 
Ke dni zahájení řízení však byly z veřejného zdravotního pojištění hrazeny i další léčivé 
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přípravky s obsahem této látky v dané síle náležející do skupiny v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků, a to konkrétně: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0173677 ATOMOXETIN MYLAN 10MG CPS DUR 28 

0173680 ATOMOXETIN MYLAN 18MG CPS DUR 28 

0173683 ATOMOXETIN MYLAN 25MG CPS DUR 28 

0173686 ATOMOXETIN MYLAN 40MG CPS DUR 28 

0173689 ATOMOXETIN MYLAN 60MG CPS DUR 28 

0243967 AURODEHADE  25MG CPS DUR 28 

0243978 AURODEHADE  40MG CPS DUR 28 

0243989 AURODEHADE  60MG CPS DUR 28 

  
Pouze léčivé přípravky ATOMOXETIN MYLAN jsou ale uvedeny ve výroku napadeného 
rozhodnutí. Výše uvedené léčivé přípravky AURODEHADE v napadeném rozhodnutí 
ve výroku ani v odůvodnění uvedeny nejsou, a to ani v samostatném bodě, ani v bodě 
týkajícím se jim totožných léčivých přípravků. Ze seznamu cen a úhrad léčivých přípravků 
přitom vyplývá, že do řízení nezahrnutým přípravkům AURODEHADE byla výše a podmínky 
úhrady stanoveny v řízení sp. zn. SUKLS94635/2019 zakončeném fikcí dne 18. 5. 2019. 
Ke dni zahájení řízení tak tyto léčivé přípravky byly z veřejného zdravotního pojištění hrazeny 
a Ústav byl povinen je do řízení zahrnout, popř. alespoň rozhodnout, že výroky č. 37., 38. a 39. 
týkající se přípravků AURODEHADE, kódy 0223760, 0223769 a 0223778 platí i pro ně. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
K první odvolací námitce odvolatele, že nebyly splněny zákonné podmínky pro snížení 
základní úhrady předmětných léčivých přípravků a Ústav snížil základní úhradu více než 
dvojnásobně oproti zákonem povolenému rozsahu, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ministerstvo se nejprve bude zabývat částí první námitky odvolatele, že Ústav zahájil 
předmětné správní řízení mimo jiné s odkazem na § 39c odst. 9 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, podle nějž sníží základní úhradu, pokud došlo ke stanovení úhrady 
prvního podobného přípravku v referenční skupině, který byl registrován jako generikum, zde 
konkrétně v řízení sp. zn. SUKLS91193/2019, v němž bylo rozhodnuto o maximální ceně 
a výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků ATOMINEX, kódy 0231128, 0231120, 
0231112, 0231104, 0231096, 0231088 a 0228960. Odvolatel namítá, že Ústav neuvedl, který 
z těchto léčivých přípravků má být prvním podobným, což je nepřezkoumatelné a má-li jím být 
některý z přípravků ATOMINEX v síle vyšší než 60 mg (čili v síle 80 mg a 100 mg), pak je 
dokonce napadené rozhodnut nezákonné, neboť tyto přípravky ani nenáleží do předmětné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. 
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Odvolací orgán k tomu uvádí, že ve správním řízení sp. zn. SUKLS91193/2019 bylo dne 
14. 5. 2019 rozhodnuto fikcí dle § 39g odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady následujících léčivých přípravků: 
 

Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  

0231128 ATOMINEX 100MG CPS DUR 28 

0231120 ATOMINEX 80MG CPS DUR 28 

0231112 ATOMINEX 60MG CPS DUR 28 

0231104 ATOMINEX 40MG CPS DUR 28 

0231096 ATOMINEX 25MG CPS DUR 28 

0231088 ATOMINEX 18MG CPS DUR 28 

0228960 ATOMINEX 10MG CPS DUR 28 

 
Jednalo se tedy o přípravky ATOMINEX v silách 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg 
a 100 mg. Tato okolnost je zřejmá např. ze spisového podkladu „2. F-CAU-026-13 - 4. vydani 
– Sdeleni_o_nabyti_pravni_moci_dle_par39g_odst9_ZVZP.pdf“, který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen dne 11. 9. 2019 pod č. j. sukl242446/2019 (dále jen jako „sdělení 
ze dne 31. 7. 2019“).  
 
Konkrétní výše maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady, které přípravky 
ATOMINEX v rámci správního řízení sp. zn. SUKLS91193/2019 nabyly, jsou patrné ze 
spisového podkladu „2. SOUHRN_UDAJU_O_STANOVENE_MAXIMALNI_CENE_A_VYSI_ 
A_PODMINKACH_UHRADY_ATOMINEX_SUKLS91193_2019.pdf“, který byl do předmětné 
spisové dokumentace vložen dne 11. 9. 2019 pod č. j. sukl242446/2019 (dále jen jako „souhrn 
ze dne 31. 7. 2019“) a ze kterého jsou navíc patrné i příslušné (tzv. vzorové) léčivé přípravky, 
vůči kterým byly přípravky ATOMINEX shledány jako podobné přípravky. Vzorovými přípravky 
zde konkrétně byly přípravky STRATTERA v silách 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg 
a 100 mg. 
 
Ze strany 3 spisového podkladu „9_PODOBNY_PRIPRAVEK_zhodnoceni_ATOMINEX_ 
SUKLS91193_2019.pdf“, který byl do předmětné spisové dokumentace vložen dne 
29. 10. 2019 pod č. j. sukl283705/2019 (dále jen jako „hodnocení ze dne 15. 4. 2019“) je 
zjevné, že Ústav v rámci správního řízení sp. zn. SUKLS91193/2019 považoval přípravky 
ATOMINEX v silách 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg a 60 mg za první podobné přípravky 
ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky 
atomoxetin o síle do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09), přičemž přípravky ATOMINEX 
v silách 80 mg a 100 mg považoval za první podobné přípravky ve skupině v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
nad 60 mg (ATC kód N06BA09). Konkrétně je k tomu v tomto podkladu např. uvedeno, že 
„Posuzované přípravky ATOMINEX, kódy SÚKL 0228960, 0231088, 0231096, 0231104, 
0231112, jsou prvními podobnými přípravky ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných 
léčivých přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně, neboť pro ně 
byla podána žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady jako první 
v pořadí.“ a „Posuzované přípravky ATOMINEX, kódy SÚKL 0231120, 0231128, jsou prvními 
podobnými přípravky ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků 
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s obsahem léčivých přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle nad 60 mg, neboť 
pro ně byla podána žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady jako první 
v pořadí.“ 
 
Například na straně 30 napadeného rozhodnutí pak Ústav s odkazem na hodnocení ze dne 
15. 4. 2019, které je v napadeném rozhodnutí konkrétně označované jako reference č. 9 
(viz strana 32 napadeného rozhodnutí), v reakci na některé námitky odvolatele uvedl, 
že „Léčivý přípravek ATOMINEX byl vyhodnocen jako 1. podobný přípravek ve skupině 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s léčivými přípravky s obsahem léčivé 
látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) ve správním řízení vedeném pod 
sp. zn. SUKLS91193/20199.“ Na straně 33 napadeného rozhodnutí pak Ústav uvedl, že „Dne 
14. 5. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí sp. zn. SUKLS91193/2019 ve správním řízení 
o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ATOMINEX, které 
jsou prvními podobnými přípravky ve skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09)2.“ 
Odvolací orgán přiznává, že je sice poněkud matoucí, když Ústav na jednom místě 
napadeného rozhodnutí hovoří o prvním podobném přípravku v jednotném čísle a jinde zase 
v množném čísle, přičemž ani konkrétně v napadeném rozhodnutí neuvádí, který (či které) 
z přípravků ATOMINEX je (či jsou) oním prvním podobným přípravkem (či oněmi prvními 
podobnými přípravky) v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, 
avšak to rozhodně není dle názoru odvolacího orgánu podstatnou vadou, která by zapříčinila 
nepřezkoumatelnost případně i jiný nesoulad s platnými právními předpisy v postupu Ústavu 
či napadeného rozhodnutí, pro který by bylo třeba napadené rozhodnutí rušit. Zmíněná vada 
je totiž zhojena tím, že Ústav jinak jasně označil jako podkladový materiál pro svou 
argumentaci podklad s referencí č. 9, což je dle údajů uvedených na začátku strany 32 
napadeného rozhodnutí právě spisový podklad hodnocení ze dne 15. 4. 2019, ze kterého 
je jasně patrno, že první podobné přípravky v předmětné skupině v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků jsou přípravky ATOMINEX v silách 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg 
a 60 mg (a nikoliv tedy například i přípravky ATOMINEX v síle 80 mg či 100 mg). 
 
Pro úplnost odvolací orgán upozorňuje i na další drobnou nesrovnalost ve výše citované 
argumentaci Ústavu, a sice na uvedení chybného data nabytí právní moci fiktivního rozhodnutí 
Ústavu ve správním řízení sp. zn. SUKLS91193/2019. Nicméně ani tato nepřesnost 
v argumentaci Ústavu není v tomto případě relevantní, neboť k datu zahájení předmětného 
správního řízení (tj. k datu 27. 9. 2019) již vskutku v právní moci bylo. K výše uvedeným 
vadám v argumentaci Ústavu tedy odvolací orgán v souladu s větou třetí § 89 odst. 2 
správního řádu nepřihlíží. 
 
Pro úplnost odvolací orgán dále také dodává, že prvních podobných přípravků může být 
v určité jedné referenční skupině či určité jiné jedné skupině v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných přípravků i více, neboť platné právní předpisy umožňují v rámci jedné žádosti 
o stanovení maximální ceny a výší a podmínek úhrady (řízení o podobném přípravku 
nevyjímaje) žádat s více přípravky najednou. Je-li pak taková žádost ve smyslu věty třetí § 39b 
odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění podána jako první v pořadí, potom se 
o prvenství podobného přípravku dělí více přípravků ze stejné referenční skupiny či jiné 
skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Odvolací orgán tedy konstatuje, že 
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z pohledu zákonných kritérií pro zahájení a vedení předmětné zkrácené revize je irelevantní, 
že bylo v rámci správního řízení sp. zn. SUKLS91193/2019 identifikováno více prvních 
podobných přípravků. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že z předmětného správního spisu je jasné, že prvními podobnými 
přípravky v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků jsou přípravky 
ATOMINEX v silách 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg a 60 mg (a nikoliv jiné přípravky), nelze 
přisvědčit části námitky odvolatele týkající se nepřezkoumatelnosti a nezákonnosti postupu 
Ústavu a napadeného rozhodnutí co do identifikace relevantních prvních podobných přípravků 
v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků.  
 
Tuto část námitky odvolatele tedy shledává odvolací orgán nedůvodnou. 
 
Odvolatel v další části první námitky namítá, že z rozhodnutí o registraci léčivých přípravků 
ATOMINEX vyplývá, že byly registrovány podle úpravy vzájemného uznávání registrací 
léčivých přípravků členskými státy Evropské unie, není z něj však zřejmé, že by při registraci 
byla aplikována úprava týkající se registrace generických léčivých přípravků. Léčivý přípravek 
ATOMINEX proto nemůže být prvním podobným přípravkem, jehož vstup do systému úhrad 
by umožňoval snížení základní úhrady skupiny předmětných v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných léčivých přípravků o 32 %. Ústav mohl snížit úhradu v souladu s § 39c odst. 9 
písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění maximálně o 15 %. 
 
Odvolací orgán k tomu nejprve uvádí, že podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále také 
jen „SPC“) předmětných přípravků ATOMINEX, který byl do předmětné spisové dokumentace 
vložen dne 11. 9. 2019 pod č. j. sukl242446/2019, náleží k přípravkům ATOMINEX v síle 
10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg a 60 mg registrační čísla 06/191/18-C, 06/192/18-C, 06/193/18-
C, 06/194/18-C a 06/195/18-C, přičemž k jejich registraci mělo podle tohoto SPC dojít ke dni 
7. 11. 2018. 
 
Co se týče rozhodnutí o registraci u přípravků ATOMINEX, ta jsou veřejně dostupná 
z internetových stránek Ústavu.  
 
Pouze pro úplnost zde odvolací orgán upřesňuje, že pro přípravky v síle 10 mg je registrační 
rozhodnutí Ústavu ze dne 7. 11. 2018, sp. zn. sukls211487/2018, volně dostupné z adresy 
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR21148718.pdf&type=nr&as=N
R21148718.pdf. 
 
Pro přípravky v síle 18 mg je registrační rozhodnutí Ústavu ze dne 7. 11. 2018, 
sp. zn. sukls211496/2018, volně dostupné z adresy https://www.sukl.cz/modules/medication/ 
download.php?file=NR21149618.pdf&type=nr&as=NR21149618.pdf. 
 
Pro přípravky v síle 25 mg je registrační rozhodnutí Ústavu ze dne 7. 11. 2018, 
sp. zn. sukls211498/2018, volně dostupné z adresy https://www.sukl.cz/modules/medication/ 
download.php?file=NR21149818.pdf&type=nr&as=NR21149818.pdf. 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR21148718.pdf&type=nr&as=NR21148718.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=NR21148718.pdf&type=nr&as=NR21148718.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/
https://www.sukl.cz/modules/medication/%20download.php?file=NR21149818.pdf&type=nr&as=NR21149818.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/%20download.php?file=NR21149818.pdf&type=nr&as=NR21149818.pdf
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Pro přípravky v síle 40 mg je registrační rozhodnutí Ústavu ze dne 7. 11. 2018, 
sp. zn. sukls211500/2018, volně dostupné z adresy https://www.sukl.cz/modules/medication/ 
download.php?file=NR21150018.pdf&type=nr&as=NR21150018.pdf. 
 
Pro přípravky v síle 60 mg je registrační rozhodnutí Ústavu ze dne 7. 11. 2018, 
sp. zn. sukls211502/2018, volně dostupné z adresy https://www.sukl.cz/modules/medication/ 
download.php?file=NR21150218.pdf&type=nr&as=NR21150218.pdf. 
 
Po prostudování těchto veřejných registračních rozhodnutí Ústavu však nemůže odvolací 
orgán přisvědčit názoru odvolatele, že z nich nijak nevyplývá, že by při registraci byla 
aplikována úprava registrace generických léčivých přípravků. 
 
Hned z úvodu těchto registračních rozhodnutí je zjevné, že byla registrace vydána podle 
zákona o léčivech, léčivé přípravky ATOMINEX tedy byly prokazatelně registrovány podle 
zákona o léčivech (ostatně jiný tuzemský zákon zde ani nepřipadá v úvahu).  
 
Je třeba konstatovat, že to, jestli byly přípravky ATOMINEX registrovány podle zákona 
o léčivech jako generika, již není z výše odkazovaných registračních rozhodnutí na první 
pohled zcela patrné, neboť pojem „generikum“ se v nich jednak vůbec nevyskytuje a také jsou 
tato registrační rozhodnutí co do rozsahu jejich odůvodnění notně zkrácená, neboť Ústav 
využil možnosti upustit od části odůvodnění v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu (Ústav 
tedy provedl pouze jakési zkrácené odůvodnění), a proto nelze řadu podstatných okolností 
registračního procesu z těchto registračních rozhodnutí vůbec seznat. Nicméně i z údajů, 
které ve zkráceném odůvodnění registračních rozhodnutí Ústavu zůstaly, lze dovodit, 
že s přípravky ATOMINEX bylo v procesu registrace zacházeno jako s generiky – 
přípravky ATOMINEX tedy byly podle zákona o léčivech registrovány jako generika. 
Například je to zjevné hned z prvních dvou vět zkráceného odůvodnění těchto registračních 
rozhodnutí, ve kterých se uvádí, že „Uložení výše uvedených povinností zdůvodňuje Ústav 
zejména skutečností, že tyto povinnosti byly stanovené v Plánu řízení rizik (RMP) referenčního 
přípravku pro přípravek ATOMINEX. Dle pokynu ke správné farmakovigilanční praxi 
(Guideline on good pharmacovigilance practices) GVP modul XVI má být přístup k opatřením 
k minimalizaci rizik shodný pro všechny přípravky obsahující stejnou léčivou látku, a to včetně 
přípravků registrovaných dle článku 10(1) a 10(3) směrnice 2001/83/ES, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 
Pokud nebyly přípravky ATOMINEX v procesu registrace zcela evidentně označovány 
za referenční přípravky, nýbrž v tomto procesu byly zcela evidentně ve vztahu k přípravkům 
ATOMINEX označovány jako referenční přípravky nějaké jiné léčivé přípravky, lze s jistotou 
tvrdit, že s přípravky ATOMINEX zde bylo zacházeno jako s generiky (resp. s generickými 
přípravky). Je to dáno tím, že § 25 odst. 4 zákona o léčivech rozlišuje pro účely registrace léčiv 
jen dvě kategorie léčivých přípravků – kategorii referenční přípravek a kategorii generický 
přípravek. Pokud tedy byly přípravky ATOMINEX zcela evidentně registrovány vůči 
referenčnímu přípravku, zcela nevyhnutelně patří do kategorie generický přípravek (jiná 
možnost ve smyslu § 25 odst. 4 zákona o léčivech neexistuje). 
 

https://www.sukl.cz/modules/medication/%20download.php?file=NR21150018.pdf&type=nr&as=NR21150018.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/%20download.php?file=NR21150018.pdf&type=nr&as=NR21150018.pdf
https://www.sukl.cz/modules/medication/
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Také argumentace v registračních rozhodnutích týkající se článku 10(1) a 10(3) směrnice 
2001/83/ES, o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (dále jen 
„směrnice 2001/83/ES“) nasvědčuje tomu, že se v procesu registrace s přípravky ATOMINEX 
jednalo jako s generiky. Ostatně Ústav na článek 10(1) směrnice 2001/83/ES upozornil 
i na straně 30 napadeného rozhodnutí, kde uvedl, že „Ústav k tomu uvádí, že léčivé přípravky 
ATOMINEX byly registrovány na základě žádosti o registraci dle čl. 10(1) směrnice 
2001/83/ES jako generická registrace.“  
 
Lze dodat, že i na straně 3 hodnocení ze dne 15. 4. 2019 je uvedeno, že „Předmětné léčivé 
přípravky ATOMINEX jsou registrovány jako generika.“ 
 
Okolnost, že Ústav ve výše zmíněných registračních rozhodnutích registroval přípravky 
ATOMINEX na základě postupu vzájemného uznávání, je zde bez právního významu, jelikož 
§ 39c odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění neuvádí nic o tom, že je-li první 
podobný přípravek podle zákona o léčivech registrován jako generikum specificky na základě 
postupu vzájemného uznávání, potom nelze snížení platné základní úhrady o 32 % provést. 
 
Odvolací orgán tedy nemá žádné pochybnosti o tom, že přípravky ATOMINEX byly podle 
zákona o léčivech registrovány jako generika, díky čemuž zde byla aplikace postupu dle § 39c 
odst. 9 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění (snížení základní úhrady o 32 % 
a nikoliv jen o 15 %) ze strany Ústavu v napadeném rozhodnutí zcela na místě (byla zde 
v zásadě nevyhnutelná). Na tom, že Ústav aplikoval § 39c odst. 9 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění neshledává odvolací orgán nic nesouladného s platnými právními 
předpisy. 
 
Polemikám odvolatele týkajícím se registrování prvních podobných přípravků podle zákona 
o léčivech jako generik tak nemůže odvolací orgán přisvědčit, tato část první odvolací námitky 
odvolatele je tedy také nedůvodná. 
 
Ministerstvo shledává první odvolací námitku odvolatele nedůvodnou. 
 
K druhé odvolací námitce odvolatele, že Ústav nezjišťoval naplnění podmínek pro zvýšení 
základní úhrady a nezajistil tak plně hrazenou péči pro indikované pacienty, uvádí odvolací 
orgán následující. 
 
Z poměrně obsáhlé argumentace odvolatele má odvolací orgán za to, že odvolatel postupu 
Ústavu v zásadě vytýká jen nezohlednění možnosti zvýšení základní úhrady ve veřejném 
zájmu dle § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a také nezohlednění možnosti zvýšení úhrad 
ve smyslu § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 
Předmětná zkrácená revize byla zahájena a je vedena díky tomu, že byla před jejím zahájením 
pravomocně stanovena úhrada u prvního podobného přípravku (respektive prvních podobných 
přípravků – viz výše) v předmětné skupině v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků, 
a to konkrétně ve správním řízení sp. zn. SUKLS91193/2019. To je dáno dikcí § 39b odst. 8 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého platí, že „Ústav po nabytí právní moci 
rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 7 neprodleně zahájí 
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řízení podle § 39c odst. 9.“ Jako reakci na stanovení úhrady prvního podobného přípravku pak 
§ 39c odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění ukládá Ústavu povinnost snižovat 
(nikoliv zvyšovat, jinak měnit či zachovávat) platnou základní úhradu podle určitých okolností 
o 32 % či 15 %. Ustanovení § 39c odst. 10 zákona pak Ústavu ukládá tuto povinnost (snížení 
platné základní úhrady o 32 % či 15 %) vykonat v rámci zkrácené revize. K vlastnímu postupu 
je pak v poslední větě § 39p odst. 5 zákona uvedeno, že „Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 
se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady 
zůstávají zachovány.“  
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví 
pro zkrácenou revizi podle § 39c odst. 9 zákona (což je i případ předmětného správního 
řízení) speciální postup, kterak v takové zkrácené revizi zacházet se základní úhradou – 
má se v ní jednat pouze o snižování platné základní úhrady. Tento speciální zákonný 
postup pak neuvádí nic o zvyšování základní úhrady či jakékoliv jiné úhrady, proto se žádné 
zvyšování základní úhrady či jakékoliv další úhrady v rámci zkrácené revize podle § 39c odst. 9 
zákona provádět nesmí, neboť takový postup by nebyl v souladu se speciálními ustanoveními 
zákona o veřejném zdravotním pojištění pro zkrácené revize dle § 39c odst. 9 tohoto zákona. 
Proto je zcela správné a v souladu s platnými právními předpisy, že Ústav v napadeném 
rozhodnutí k žádnému zvyšování úhrad nepřistoupil. 
 
Veškeré obsáhlé polemiky odvolatele týkající se možností zvyšování úhrad v předmětném 
správním řízení jsou zde tedy nepřípadné.  
 
Nad rámec výše uvedeného odvolací orgán uvádí, že léčivá látka atomoxetin svou 
charakteristikou, cestou podání a klinickým použitím neodpovídá žádné skupině přílohy č. 2 
zákona, proto ji Ústav do žádné skupiny přílohy č. 2 nezařadil. Stejně Ústav postupoval také 
v poslední hloubkové revizi léčivých přípravků s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle 
do 60 mg včetně (ATC kód N06BA09) vedené pod sp. zn. SUKLS58601/2014. V případě, kdy 
léčivá látka není zařazena do žádné ze skupin přílohy č. 2, tedy není splněna podmínka 
pro úpravu úhrady postupem podle § 39c odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, což 
odpovídá ústavně konformnímu výkladu o zajištění plně hrazeného přípravku pro širokou 
skupinu pacientů s typově stejným onemocněním dle § 15 odst. 5 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. 
 
Argumentaci odvolatele, že Ústav i přes námitky odvolatele postupoval v otázce zajištění plně 
hrazených přípravků v rozporu s platnými právními předpisy, tak nelze přisvědčit. Odvolací 
orgán tedy shledává druhou námitku odvolatele nedůvodnou. 

 
 

K třetí odvolací námitce odvolatele, že Ústav nezahájil a nevedl předmětnou zkrácenou revizi 
se všemi přípravky s obsahem léčivé látky atomoxetin o síle do 60 mg včetně, které jsou 
v zásadě terapeuticky zaměnitelné, uvádí odvolací orgán následující. 

 
Odvolací orgán má za to, že odvolatel postupu Ústavu v zásadě vytýká jen nezahájení 
a nevedení předmětné zkrácené revize s přípravky AURODEHADE (kódy Ústavu 0243967, 
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0243978, 0243989), v čemž tedy spatřuje nesoulad s platnými právními předpisy – nesoulad 
u větou první § 39p odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
 
K datu zahájení předmětného správního řízení figurovaly ve veřejném seznamu cen a úhrad 
(srov. s § 39n odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění) z přípravků AURODEHADE jen 
přípravky s kódy Ústavu 0223760, 0223769, 0223778. Seznam cen a úhrad platný a účinný 
k datu zahájení předmětného správního řízení (tj. k 27. 9. 2019) je přitom volně dostupný 
z adresy https://www.sukl.cz/file/91154_1_1. 
 
Také k datu vydání napadeného rozhodnutí figurovaly ve veřejném seznamu cen a úhrad 
z přípravků AURODEHADE jen přípravky s kódy Ústavu 0223760, 0223769, 0223778. 
Seznam cen a úhrad platný a účinný k datu vydání napadeného rozhodnutí (tj. k 15. 11. 2019) 
je přitom volně dostupný z adresy https://www.sukl.cz/file/91684_1_1. 
 
Neuvedení kódů Ústavu 0243967, 0243978, 0243989 u přípravků AURODEHADE ve výše 
odkazovaných veřejných seznamech cen a úhrad pak bylo důvodem, proč nebyly uvedeny ani 
v napadeném rozhodnutí. K těmto kódům zkrátka nebylo možno v okamžiku vydání 
napadeného rozhodnutí přiřazovat žádné změny úhrad, neboť žádná úhrada nebyla k těmto 
kódům v té době přiřazena ani ve veřejných seznamech cen a úhrad. Naopak uvedení kódů 
Ústavu 0223760, 0223769, 0223778 ve výše odkazovaných veřejných seznamech cen 
a úhrad pak bylo důvodem, proč byly u přípravků AURODEHADE uvedeny v napadeném 
rozhodnutí jen tyto kódy Ústavu. Na tom neshledává odvolací orgán nic nesprávného či 
nesouladného s platnými právními předpisy (čili ani s větou první § 39p odst. 6 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění), neboť Ústav zde v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu dbal, 
aby přijaté řešení odpovídalo okolnostem daného případu (situaci systému úhrad v dané 
době). 
 
Pro dokreslení situace odvolací orgán upřesňuje následující souvislosti. Výrokem č. 37 
napadeného rozhodnutí bylo mimo jiného rozhodnuto i o změně výše úhrady předmětného 
přípravku AURODEHADE 25MG CPS DUR 28, kód Ústavu 0223760, na částku 1299,73 Kč. 
Tento předmětný přípravek se přitom mimo jiného co do kvality, kvantity i přiděleného 
registračního čísla (06/ 232/17-C) shoduje s přípravkem AURODEHADE 25MG CPS DUR 28, 
kód Ústavu 0243967. 
 
Výrokem č. 38 napadeného rozhodnutí bylo mimo jiného rozhodnuto i o změně výše úhrady 
předmětného přípravku AURODEHADE 40MG CPS DUR 28, kód Ústavu 0223769, na částku 
1299,73 Kč. Tento předmětný přípravek se přitom mimo jiného co do kvality, kvantity 
i přiděleného registračního čísla (06/ 233/17-C) shoduje s přípravkem AURODEHADE 40MG 
CPS DUR 28, kód Ústavu 0243978. 
 
Výrokem č. 39 napadeného rozhodnutí bylo mimo jiného rozhodnuto i o změně výše úhrady 
předmětného přípravku AURODEHADE 60MG CPS DUR 28, kód Ústavu 0223778, na částku 
1299,73 Kč. Tento předmětný přípravek se přitom mimo jiného co do kvality, kvantity 
i přiděleného registračního čísla (06/ 234/17-C) shoduje s přípravkem AURODEHADE 60MG 
CPS DUR 28, kód Ústavu 0243989. 
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Ve veřejném seznamu cen a úhrad, který byl platný a účinný od data 1. 1. 2020, který je volně 
dostupný z adresy https://www.sukl.cz/file/92064_1_1 a ve kterém se poprvé projevily účinky 
napadeného rozhodnutí, již figurují přípravky AURODEHADE s kódy Ústavu 0223760, 
0223769, 0223778, 0243967, 024397 a 0243989, přičemž u všech je v něm vedena stejná 
částka u stanovené výše úhrady za balení 1299,73 Kč, která pochází z napadeného 
rozhodnutí. Podstatné zde však je, že v době zahájení předmětného správního řízení či v době 
vydání napadeného rozhodnutí nefigurovaly kódy 0243967, 024397 a 0243989 v systému 
úhrad, pročež tedy zcela logicky nefigurovaly ani v napadeném rozhodnutí. 
 
Veškeré obsáhlé polemiky odvolatele z jeho odvolání stran možností nevedení předmětného 
řízení s kódy Ústavu 0243967, 024397 a 0243989 jsou zde tedy nepřípadné. 
 
Ministerstvo shledává třetí odvolací námitku odvolatele nedůvodnou. 
 
 

IV. 
 
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 
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