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Zn.: L36/2020 
K sp. zn.: SUKLS27614/2017 

*MZDRX01E6HIK* 
MZDRX01E6HIK 

 
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, 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 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Mylan Ireland Limited  
IČ: 499501, se sídlem Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko 
Zastoupena: MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., IČ: 03481778, se sídlem Evropská 2590/33c, 
160 00 Praha 6 
 
 AstraZeneca AB  
IČ: 556011-7482, se sídlem 151 85 Södertälje, Švédské království 
Zastoupena: AstraZeneca Czech Republic s.r.o., IČ: 63984482, se sídlem U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5 Jinonice 
 
 Aurovitas, spol. s r.o., 
 IČ: 45314306, se sídlem Karlovarská 77/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně 
 
 Medochemie Bohemia, spol. s r.o.,  
IČ: 25125559, se sídlem Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4 
 
 Apotex Europe B.V.,  
IČ: 28108113, se sídlem Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemské království 
Zastoupena: Aurovitas, spol. s r.o., IČ: 45314306, se sídlem Karlovarská 77/12, 161 00 
Praha 6 – Ruzyně 
 
 Krka, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto,  
IČ: 5043611000, se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinská republika 
Zastoupena: Ing. Jiří Frantl KRKA ČR s.r.o., IČ: 65408977, se sídlem Sokolovská 79, 18600 
Praha 8 
 
 STADA Arzneimittel AG, 
IČ: HRB71290, se sídlem Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Spolková republika Německo 
Zastoupena: STADA PHARMA CZ s.r.o., IČ: 61063037, se sídlem Siemensova 2717/4, 
15500 Praha 13 
 
 +pharma arzneimittel GmbH  
IČ: FN 273428, Hafnerstraße 211, A-8054 Graz, Rakouská republika 
Zastoupena: Mgr. Eva Tengler, se sídlem Albína Brunovského 3543/6, 84105 Bratislava – 
Karlova Ves, Slovenská republika 
 
 ratiopharm GmbH,  
DE812425448, se sídlem Graf Arco Strasse 3, D-89079 Ulm, Spolková republika Německo 
Zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., IČ: 25629646, se sídlem Radlická 3185/1c, 
150 00 Praha 5 
 
 Xantis Pharma Limited  
IČ: HE 340803, se sídlem Lemesou,5 Eurosure Tower,1st floor,Flat/Office 101, 2112 Nicosia,  
Kyperská republika 
Zastoupena: Ing. Zdeňka Ledvinková, Xantis Pharma s.r.o., IČ: 04272439, se sídlem 
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 
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 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,  
IČ: 46505164, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4,  
Zastoupena: Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. , IČ: 04727339, se sídlem 
Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4 
 
 PRO.MED.CS Praha a.s.,  
IČ: 00147893, se sídlem Telčská 377/1, 140 00 Praha 4 – Michle 
 
 Egis Pharmaceuticals PLC,  
HU10686506, se sídlem Keresztúri út. 30-38, 1106 Budapest, Maďarská republika 
Zastoupena: MUDr. Jiřina Hrubá CSc, EGIS Praha, spol. s r.o., IČ: 63982722, se sídlem 
Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
 
 Novartis s.r.o.,  
IČ: 64575977, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle 
 
 Pfizer, spol. s r.o.,  
IČ: 49244809, se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 
 
 Gedeon Richter Plc.  
IČ: 110040944, se sídlem Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Maďarská republika 
Zastoupena: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 
1702/65, 14000 Praha 4 
 
 Zentiva, k.s.,  
IČ: 49240030, se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy 
Zastoupena: Šnáblová Martina se sídlem Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
 
 SANDOZ s.r.o.,  
IČ: 41692861, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle 
 
 Teva Pharma B.V.  
IČ: 30099369, se sídlem Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemské království 
Zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., IČ: 25629646, se sídlem Radlická 3185/1c, 
150 00 Praha 5 
 
 MEDOCHEMIE Ltd.,  
CY10007761P, se sídlem Konstantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Tsiflikoudia, Limassol, Kyperská 
republika 
Zastoupena: Medochemie Bohemia, spol. s r.o., IČ: 25125559, se sídlem Lehárova 1808/11, 
143 00 Praha 4 
 
 PharmaSwiss Česká republika s.r.o., 
IČ: 27448169, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7 – Holešovice 
Zastoupena: IQ-MED a.s., IČ: 28380061, se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5 
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 Actavis Group PTC ehf.,  
IČ: 640706-310, se sídlem Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandská republika 
Zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., IČ: 25629646, se sídlem Radlická 3185/1c, 
150 00 Praha 5 
 
 LEK PHARMACEUTICALS D.D., 
SI87916452, se sídlem Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovinská republika 
Zastoupena: SANDOZ s.r.o., IČ: 41692861, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 
4 – Nusle 
 
 Adamed Pharma S.A.  
IČ: 0000116926, se sídlem Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polská republika 
Zastoupena: IQ-MED a.s., IČ: 28380061, se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5 
 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníků řízení  
 
 České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava, 
IČO: 47672234, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, RBP, zdravotní pojišťovny, se 
sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036, Vojenské zdravotní 
pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975, 
Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, se sídlem Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 
46354182, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 
2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304, všech společně zastoupených Ing. Marcelou 
Malinovou, datem narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, Hostouň  
(dále „Odvolatel Svaz“) 

 
 Zentiva, k.s.,  
IČ: 49240030, se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy 
Zastoupena: Šnáblová Martina se sídlem Radhošťská 2278, 13000 Praha 3 
(dále „Odvolatel Zentiva“) 

 
 Xantis Pharma Limited  
IČ: HE 340803, se sídlem Lemesou,5 Eurosure Tower,1st floor,Flat/Office 101, 2112 Nicosia,  
Kyperská republika 
Zastoupena: Ing. Zdeňka Ledvinková, Xantis Pharma s.r.o., IČ: 04272439, se sídlem 
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 
(dále „Odvolatel Xantis“) 
 
 Adamed Pharma S.A.  
IČ: 0000116926, se sídlem Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polská republika 
Zastoupena: IQ-MED a.s., IČ: 28380061, se sídlem Na Farkáně I 136/17, 15000 Praha 5 
(dále „Odvolatel Adamed“) 
 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 28. 2. 2020 
č. j. sukl54788/2020 sp. zn. SUKLS27614/2017 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
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vydanému ve společném správním řízení o zkrácené revizi systému úhrad léčivých přípravků 
v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny 
č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o., tj.: 
 
Kód Ústavu:  Název:  Doplněk názvu:  
0145788 AMEDO 10MG TBL FLM 30 
0145792 AMEDO 10MG TBL FLM 100 
0145798 AMEDO 20MG TBL FLM 30 
0145802 AMEDO 20MG TBL FLM 100 
0145808 AMEDO 40MG TBL FLM 30 
0147063 APO-ATORVASTATIN 10MG TBL FLM 30 
0147073 APO-ATORVASTATIN 20MG TBL FLM 30 
0147075 APO-ATORVASTATIN 20MG TBL FLM 100 
0147083 APO-ATORVASTATIN 40MG TBL FLM 30 
0147085 APO-ATORVASTATIN 40MG TBL FLM 100 
0147093 APO-ATORVASTATIN 80MG TBL FLM 30 
0147095 APO-ATORVASTATIN 80MG TBL FLM 100 
0202810 APO-ATORVASTATIN 10MG TBL FLM 100 
0125073 APO-SIMVA 10MG TBL FLM 30 
0125077 APO-SIMVA 10MG TBL FLM 100 
0125082 APO-SIMVA 20MG TBL FLM 30 
0125086 APO-SIMVA 20MG TBL FLM 100 
0125090 APO-SIMVA 40MG TBL FLM 30 
0125094 APO-SIMVA 40MG TBL FLM 100 
0049004 ATORIS 10MG TBL FLM 30 
0049007 ATORIS 20MG TBL FLM 30 
0049009 ATORIS 20MG TBL FLM 90 
0087018 ATORIS 40MG TBL FLM 30 
0087051 ATORIS 40MG TBL FLM 90 
0166470 ATORIS 30MG TBL FLM 30 
0166473 ATORIS 60MG TBL FLM 30 
0166476 ATORIS 80MG TBL FLM 30 
0212731 ATORSTAD 10MG TBL FLM 100 
0212748 ATORSTAD 20MG TBL FLM 100 
0225087 ATORVASTATIN ACTAVIS 10MG TBL FLM 30 
0225092 ATORVASTATIN ACTAVIS 10MG TBL FLM 100 
0225107 ATORVASTATIN ACTAVIS 20MG TBL FLM 30 
0225112 ATORVASTATIN ACTAVIS 20MG TBL FLM 100 
0225127 ATORVASTATIN ACTAVIS 40MG TBL FLM 30 
0225132 ATORVASTATIN ACTAVIS 40MG TBL FLM 100 
0208601 ATORVASTATIN KRKA 10MG TBL FLM 30 
0208605 ATORVASTATIN KRKA 10MG TBL FLM 90 
0208611 ATORVASTATIN KRKA 20MG TBL FLM 30 
0208615 ATORVASTATIN KRKA 20MG TBL FLM 90 
0208623 ATORVASTATIN KRKA 40MG TBL FLM 30 
0234265 ATORVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 100 
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0234272 ATORVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30 
0234302 ATORVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 
0234303 ATORVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 
0234310 ATORVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30 
0234341 ATORVASTATIN MYLAN 40MG TBL FLM 100 
0234348 ATORVASTATIN MYLAN 40MG TBL FLM 30 
0157812 ATORVASTATIN +PHARMA 10MG TBL FLM 30 
0157832 ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 30 
0157837 ATORVASTATIN +PHARMA 20MG TBL FLM 100 
0157852 ATORVASTATIN +PHARMA 40MG TBL FLM 30 
0218976 ATORVASTATIN XANTIS 10MG TBL FLM 30 
0218981 ATORVASTATIN XANTIS 10MG TBL FLM 100 
0218985 ATORVASTATIN XANTIS 20MG TBL FLM 30 
0218990 ATORVASTATIN XANTIS 20MG TBL FLM 100 
0218994 ATORVASTATIN XANTIS 40MG TBL FLM 30 
0218999 ATORVASTATIN XANTIS 40MG TBL FLM 100 
0219000 ATORVASTATIN XANTIS 80MG TBL FLM 30 
0157720 ATRAVEN 20MG TBL FLM 100 
0157735 ATRAVEN 40MG TBL FLM 30 
0157740 ATRAVEN 40MG TBL FLM 100 
0013249 CORSIM 10MG TBL FLM 100 
0013252 CORSIM 20MG TBL FLM 30 
0013254 CORSIM 20MG TBL FLM 100 
0233068 CRESTOR 10MG TBL FLM 28 
0233071 CRESTOR 20MG TBL FLM 28 
0233074 CRESTOR 40MG TBL FLM 28 
0233077 CRESTOR 5MG TBL FLM 28 
0016055 LESCOL XL 80MG TBL PRO 28(2X14) 
0201470 LIPFIX 10MG TBL FLM 30 II 
0201479 LIPFIX 10MG TBL FLM 100 II 
0201499 LIPFIX 20MG TBL FLM 30 II 
0201508 LIPFIX 20MG TBL FLM 100 II 
0201528 LIPFIX 40MG TBL FLM 30 II 
0201537 LIPFIX 40MG TBL FLM 100 II 
0145845 MERTENIL 10MG TBL FLM 30 
0145847 MERTENIL 20MG TBL FLM 30 
0145849 MERTENIL 40MG TBL FLM 30 
0176998 MERTENIL 10MG TBL FLM 90 
0176999 MERTENIL 20MG TBL FLM 90 
0177000 MERTENIL 40MG TBL FLM 90 
0148068 ROSUCARD 10MG TBL FLM 30 
0148070 ROSUCARD 10MG TBL FLM 90 
0148072 ROSUCARD 20MG TBL FLM 30 
0148074 ROSUCARD 20MG TBL FLM 90 
0148076 ROSUCARD 40MG TBL FLM 30 
0148078 ROSUCARD 40MG TBL FLM 90 
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0145551 ROSUMOP 10MG TBL FLM 30 
0145558 ROSUMOP 10MG TBL FLM 100 
0145567 ROSUMOP 20MG TBL FLM 30 
0145574 ROSUMOP 20MG TBL FLM 100 
0145583 ROSUMOP 40MG TBL FLM 30 
0245073 ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 30 
0245076 ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 100 
0245087 ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100 
0245099 ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30 
0245103 ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 30 
0245106 ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 100 
0208386 ROSUVASTATIN KRKA 20MG TBL FLM 28 
0235522 ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30 I 
0235526 ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 90 I 
0235555 ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30 I 
0235559 ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 I 
0202585 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 10MG TBL FLM 100 I 
0202598 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 10MG TBL FLM 30 I 
0202620 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 20MG TBL FLM 30 I 
0202638 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 20MG TBL FLM 100 I 
0195086 ROVASYN 10MG TBL FLM 30 
0195091  ROVASYN 10MG TBL FLM 100 
0195095 ROVASYN 20MG TBL FLM 30 
0195100 ROVASYN 20MG TBL FLM 100 
0195104 ROVASYN 40MG TBL FLM 30 
0198716 ROXILIP 10MG TBL FLM 98 
0198719 ROXILIP 20MG TBL FLM 98 
0198725 ROXILIP 20MG TBL FLM 30 I 
0235609 SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30 I 
0235611 SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30 I 
0235633 SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 I 
0235635 SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 I 
0235675 SIMVASTATIN MYLAN 40MG TBL FLM 100 I 
0235677 SIMVASTATIN MYLAN 40MG TBL FLM 100 I 
0021719 SIMVASTATIN RATIOPHARM 20MG TBL FLM 100 
0045336 SIMVASTATIN RATIOPHARM 10MG TBL FLM 30 
0045359 SIMVASTATIN RATIOPHARM 10MG TBL FLM 100 
0045535 SIMVASTATIN RATIOPHARM 40MG TBL FLM 30 
0045752 SIMVASTATIN RATIOPHARM 20MG TBL FLM 30 
0093013 SORTIS 10MG TBL FLM 30 
0093015 SORTIS 10MG TBL FLM 100 
0093016 SORTIS 20MG TBL FLM 30 
0093018 SORTIS 20MG TBL FLM 100 
0093019 SORTIS 40MG TBL FLM 30 
0093021 SORTIS 40MG TBL FLM 100 
0122632 SORTIS 80MG TBL FLM 30 
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0184397 SORVASTA 15MG TBL FLM 28X1 
0184401 SORVASTA 15MG TBL FLM 84X1 
0184408 SORVASTA 10MG TBL FLM 28X1 
0184430 SORVASTA 40MG TBL FLM 28X1 
0184434 SORVASTA 40MG TBL FLM 84X1 
0184441 SORVASTA 30MG TBL FLM 28X1 
0184445 SORVASTA 30MG TBL FLM 84X1 
0184452 SORVASTA 20MG TBL FLM 28X1 
0191200 TINTAROS 10MG TBL FLM 28 
0191203 TINTAROS 10MG TBL FLM 98 
0191206 TINTAROS 20MG TBL FLM 28 
0191209 TINTAROS 20MG TBL FLM 98 
0191215 TINTAROS 40MG TBL FLM 98 
0204666 TORVACARD NEO 10MG TBL FLM 30 
0204670 TORVACARD NEO 10MG TBL FLM 90 
0204678 TORVACARD NEO 20MG TBL FLM 30 
0204682 TORVACARD NEO 20MG TBL FLM 90 
0204690 TORVACARD NEO 40MG TBL FLM 30 
0204694 TORVACARD NEO 40MG TBL FLM 90 
0204702 TORVACARD NEO 80MG TBL FLM 30 
0204706 TORVACARD NEO 80MG TBL FLM 90 
0138082 TORVAZIN 10MG TBL FLM 30 
0138087 TORVAZIN 10MG TBL FLM 100 
0138101 TORVAZIN 20MG TBL FLM 30 
0138106 TORVAZIN 20MG TBL FLM 100 
0138120 TORVAZIN 40MG TBL FLM 30 
0138125 TORVAZIN 40MG TBL FLM 100 
0050309 TULIP 10MG TBL FLM 30X1 
0050311 TULIP 10MG TBL FLM 90X1 
0050316 TULIP 20MG TBL FLM 30X1 
0050318 TULIP 20MG TBL FLM 90X1 
0148306 TULIP 40MG TBL FLM 30 
0148309 TULIP 40MG TBL FLM 90 
0042929 VASILIP 40MG TBL FLM 28 
0058064 VASILIP 20MG TBL FLM 28 
0058136 VASILIP 10MG TBL FLM 28 
0095250 VASILIP 10MG TBL FLM 84 
0095251 VASILIP 20MG TBL FLM 84 
0157154 ZAHRON 10MG TBL FLM 28 
0157157 ZAHRON 10MG TBL FLM 98 
0157160 ZAHRON 20MG TBL FLM 28 
0157163 ZAHRON 20MG TBL FLM 98 
0157166 ZAHRON 40MG TBL FLM 28 

 
(dále také jen „předmětné přípravky“) 
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t  a  k  t  o :  
 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší  
a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k  novému projednání.  

 
 

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. 
 
Ústav dne 3. 2. 2017 zahájil na žádost účastníka řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, v rámci zkrácené revize 
systému úhrad ve smyslu § 39p zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), správní řízení o změně 
výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými 
přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. (dále také 
jen „předmětné správní řízení“). 
 
Ústav vydal dne 28. 2. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že: 
 

„1. 
 

Stanovuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. f) a v souladu s ustanovením § 39c 
odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na ustanovení 
§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“) pro referenční skupinu 
č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. základní úhradu ve výši 0,6098 Kč za obvyklou 
denní terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). 
 

 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 140 odst. 2 a 7 správního řádu 
podmiňujícím výrokem k výrokům č. 2 – 189 uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou 
ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 

 

 

 
2.  
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145788 AMEDO 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“), 
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a 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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
 

 

 

 

3. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145792 AMEDO 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 
 

4. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145798 AMEDO 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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5. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145802 AMEDO 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

6. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145808 AMEDO 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

7. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147063 APO-ATORVASTATIN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147059 APO-ATORVASTATIN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 

  

8. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147073 APO-ATORVASTATIN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení § 15 
odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147069 APO-ATORVASTATIN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 

 

9. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147075 APO-ATORVASTATIN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202811 APO-ATORVASTATIN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 

 

10. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147083 APO-ATORVASTATIN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147079 APO-ATORVASTATIN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

11. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147085 APO-ATORVASTATIN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 187,63 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202809 APO-ATORVASTATIN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 

  

12. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147093 APO-ATORVASTATIN 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147089 APO-ATORVASTATIN 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 

  

13. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147095 APO-ATORVASTATIN 
 

80MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 288,66 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady. 
 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202812 APO-ATORVASTATIN 
 

80MG TBL FLM 100 
 

 

 

  

14. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202810 APO-ATORVASTATIN 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147065 APO-ATORVASTATIN 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 

  

15. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125073 APO-SIMVA 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 9,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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16. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125077 APO-SIMVA 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 30,49 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

17. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125082 APO-SIMVA 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

18. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125086 APO-SIMVA 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

19. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125090 APO-SIMVA 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

20. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0125094 APO-SIMVA 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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21. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049004 ATORIS 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

22. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049006 ATORIS 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 54,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

23. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049007 ATORIS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
 

 

24. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049009 ATORIS 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
 

 

25. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0087018 ATORIS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

26. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0087051 ATORIS 
 

40MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

27. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0166470 ATORIS 
 

30MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 47,07 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

28. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0166473 ATORIS 
 

60MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 72,42 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

29. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0166476 ATORIS 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 86,60 Kč,  

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

30. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0212731 ATORSTAD 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 

31. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0212748 ATORSTAD 
 

20MG TBL FLM 100 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

32. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157812 ATORVASTATIN +PHARMA 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 

33. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157832 ATORVASTATIN +PHARMA 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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34. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157837 ATORVASTATIN +PHARMA 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

35. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157852 ATORVASTATIN +PHARMA 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

36. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225087 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

10MG TBL FLM 30 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

37. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225092 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 
 

38. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225107 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady. 
 

 

  
 

39. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225112 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
 

 

40. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225127 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč,  

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

41. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0225132 ATORVASTATIN ACTAVIS 
 

40MG TBL FLM 100 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

42. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208601 ATORVASTATIN KRKA 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

43. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208605 ATORVASTATIN KRKA 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 54,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady. 
 

 

  
 

44. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208611 ATORVASTATIN KRKA 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 
 

45. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208615 ATORVASTATIN KRKA 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

46. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208623 ATORVASTATIN KRKA 
 

40MG TBL FLM 30 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč,  

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

47. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234265 ATORVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147274 ATORVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

48. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234272 ATORVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191224 ATORVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

49. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234302 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147290 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 

  
 

50. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234303 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147295 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

51. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234310 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191229 ATORVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

52. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234341 ATORVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0147316 ATORVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

53. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0234348 ATORVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191234 ATORVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

54. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200799 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

55. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200807 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

56. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200813 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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57. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200821 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

58. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200830 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

59. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0200839 ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

60. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218976 ATORVASTATIN XANTIS 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

61. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218981 ATORVASTATIN XANTIS 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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62. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218985 ATORVASTATIN XANTIS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

63. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218990 ATORVASTATIN XANTIS 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

64. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218994 ATORVASTATIN XANTIS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

65. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0218999 ATORVASTATIN XANTIS 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

66. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0219000 ATORVASTATIN XANTIS 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 



 

Str. 37 z 98 

67. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157695 ATRAVEN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

68. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157715 ATRAVEN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

69. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157716 ATRAVEN 
 

20MG TBL FLM 50 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

70. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157719 ATRAVEN 
 

20MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 119,52 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

71. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157720 ATRAVEN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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72. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157735 ATRAVEN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

73. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157740 ATRAVEN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

74. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0013249 CORSIM 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 9,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

75. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0013252 CORSIM 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 30,49 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

76. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0013254 CORSIM 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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77. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0013257 CORSIM 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

78. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0233068 CRESTOR 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049692 CRESTOR 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 

  
 

79. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0233071 CRESTOR 
 

20MG TBL FLM 28 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 52,54 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049706 CRESTOR 
 

20MG TBL FLM 28 
 

 

 

  
 

80. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0233074 CRESTOR 
 

40MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 80,82 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0049720 CRESTOR 
 

40MG TBL FLM 28 
 

 

 

  
 

81. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0233077 CRESTOR 
 

5MG TBL FLM 28 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 17,07 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0141765 CRESTOR 
 

5MG TBL FLM 28 
 

 

 

  
 

82. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0016055 LESCOL XL 
 

80MG TBL PRO 28(2X14) 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 17,07 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

83. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201470 LIPFIX 
 

10MG TBL FLM 30 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

84. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201479 LIPFIX 
 

10MG TBL FLM 100 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

85. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201499 LIPFIX 
 

20MG TBL FLM 30 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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86. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201508 LIPFIX 
 

20MG TBL FLM 100 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

87. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201528 LIPFIX 
 

40MG TBL FLM 30 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

88. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0201537 LIPFIX 
 

40MG TBL FLM 100 II 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

89. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145845 MERTENIL 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

90. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145847 MERTENIL 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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91. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145849 MERTENIL 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

92. 
 

léčivý přípravek  

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0176998 MERTENIL 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

93. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0176999 MERTENIL 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

94. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0177000 MERTENIL 
 

40MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 259,79 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

95. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148068 ROSUCARD 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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96. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148070 ROSUCARD 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

97. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148072 ROSUCARD 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

98. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148074 ROSUCARD 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

99. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148076 ROSUCARD 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

100. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148078 ROSUCARD 
 

40MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 259,79 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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101. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145551 ROSUMOP 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

102. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145558 ROSUMOP 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

103. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145567 ROSUMOP 
 

20MG TBL FLM 30 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

104. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145574 ROSUMOP 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

105. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0145583 ROSUMOP 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 86,60 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

106. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245073 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0181950 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 10 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

10MG TBL FLM 30 
 

0226253 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 10 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

10MG TBL FLM 30 
 

0229982 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

107. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245076 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 121,96 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0181953 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 10 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

10MG TBL FLM 100 
 

0226256 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 10 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

10MG TBL FLM 100 
 

0229985 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

108. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245087 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0181963 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 20 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

20MG TBL FLM 100 
 

0226271 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 20 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

20MG TBL FLM 100 
 

0229996 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

109. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245099 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0181960 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 20 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

20MG TBL FLM 30 
 

0226268 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 20 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

20MG TBL FLM 30 
 

0230008 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

110. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245103 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
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0181970 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 40 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

40MG TBL FLM 30 
 

0226283 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 40 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

40MG TBL FLM 30 
 

0230012 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

111. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0245106 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 288,66 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0181973 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 40 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

40MG TBL FLM 100 
 

0226286 
ROSUVASTATIN AUROBINDO 40 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

 

40MG TBL FLM 100 
 

0230015 ROSUVASTATIN AUROVITAS 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

112. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0208386 ROSUVASTATIN KRKA 
 

20MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 52,54 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

113. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235522 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0171326 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 I 
 

0171333 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

0235529 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

114. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235526 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 90 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 109,76 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0171330 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 90 I 
 

0171337 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 90 
 

0235533 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 

  
 

115. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235555 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0171341 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

0171348 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

0235562 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

116. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235559 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 I 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivé přípravky: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0171345 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 I 
 

0171352 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 
 

0235566 ROSUVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 

  
 

117. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202585 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

10MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202584 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

10MG TBL FLM 100 II 
 

 

 

  
 

118. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202598 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

10MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202597 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

10MG TBL FLM 30 II 
 

 

 

  
 

119. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202620 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202621 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

20MG TBL FLM 30 II 
 

 

 

  
 

120. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202638 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

20MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202637 ROSUVASTATIN TEVA PHARMA 
 

20MG TBL FLM 100 II 
 

 

 

  
 

121. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0195086 ROVASYN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

122. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0195091 ROVASYN 
 

10MG TBL FLM 100 
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zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

123. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0195095 ROVASYN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

124. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0195100 ROVASYN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 187,63 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

125. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0195104 ROVASYN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 
 
 
 

126. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0198716 ROXILIP 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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127. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0198719 ROXILIP 
 

10MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 119,52 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

128. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0198725 ROXILIP 
 

20MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 183,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

129. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235609 SIMVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144101 SIMVASTATIN MYLAN 20 MG 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 

  
 

130. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235611 SIMVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144103 SIMVASTATIN MYLAN 20 MG 
 

20MG TBL FLM 30 I 
 

 

 

  
 

131. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235633 SIMVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144125 SIMVASTATIN MYLAN 20 MG 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

132. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235635 SIMVASTATIN MYLAN 
 

20MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144127 SIMVASTATIN MYLAN 20 MG 
 

20MG TBL FLM 100 I 
 

 

 

  
 

133. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235675 SIMVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  



 

Str. 67 z 98 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144164 SIMVASTATIN MYLAN 40 MG 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 

  
 

134. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0235677 SIMVASTATIN MYLAN 
 

40MG TBL FLM 100 I 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
Toto platí také pro léčivý přípravek: 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0144166 SIMVASTATIN MYLAN 40 MG 
 

40MG TBL FLM 100 I 
 

 

 

  
 

135. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0021719 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

136. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0045336 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 9,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

137. 
 

léčivý přípravek  

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0045359 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 30,49 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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138. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0045535 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

139. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0045752 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

140. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093013 SORTIS 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

141. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093015 SORTIS 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

142. 
 

léčivý přípravek  

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093016 SORTIS 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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143. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093018 SORTIS 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

144. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093019 SORTIS 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

145. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0093021 SORTIS 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

146. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0122632 SORTIS 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

147. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184397 SORVASTA 
 

15MG TBL FLM 28X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 43,93 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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148. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184401 SORVASTA 
 

15MG TBL FLM 84X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 131,80 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

149. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184408 SORVASTA 
 

10MG TBL FLM 28X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

150. 
 

léčivý přípravek  

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184430 SORVASTA 
 

40MG TBL FLM 28X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 80,82 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

151. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184434 SORVASTA 
 

40MG TBL FLM 84X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 242,47 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

152. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184441 SORVASTA 
 

30MG TBL FLM 28X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 67,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

153. 
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léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184445 SORVASTA 
 

30MG TBL FLM 84X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 202,78 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

154. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0184452 SORVASTA 
 

20MG TBL FLM 28X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 52,54 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

155. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191200 TINTAROS 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

156. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191203 TINTAROS 
 

10MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 119,52 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

157. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191206 TINTAROS 
 

20MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 52,54 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

158. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191209 TINTAROS 
 

20MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 183,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

159. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0191215 TINTAROS 
 

40MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 282,89 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

160. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204666 TORVACARD NEO 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

161. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204670 TORVACARD NEO 
 

10MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 54,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

162. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204678 TORVACARD NEO 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
 

  

163. 
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léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204682 TORVACARD NEO 
 

20MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 
 

  

164. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204690 TORVACARD NEO 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

165. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204694 TORVACARD NEO 
 

40MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

166. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204702 TORVACARD NEO 
 

80MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 86,60 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

167. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0204706 TORVACARD NEO 
 

80MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 259,79 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

168. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138082 TORVAZIN 
 

10MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

169. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138087 TORVAZIN 
 

10MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 60,98 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

170. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138101 TORVAZIN 
 

20MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

171. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138106 TORVAZIN 
 

20MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
 

 
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 121,96 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

172. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138120 TORVAZIN 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. dle vyhlášky 
č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

173. 
 

léčivý přípravek 
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0138125 TORVAZIN 
 

40MG TBL FLM 100 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 187,63 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

174. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0050309 TULIP 
 

10MG TBL FLM 30X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 18,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

175. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0050311 TULIP 
 

10MG TBL FLM 90X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 54,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

176. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0050316 TULIP 
 

20MG TBL FLM 30X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 36,59 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

177. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0050318 TULIP 
 

20MG TBL FLM 90X1 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 109,76 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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178. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148306 TULIP 
 

40MG TBL FLM 30 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 56,29 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

179. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0148309 TULIP 
 

40MG TBL FLM 90 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 168,87 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  
 

180. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0042929 VASILIP 
 

40MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 
 

181. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0058064 VASILIP 
 

20MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 17,07 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 
 

182. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0058136 VASILIP 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 8,54 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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183. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0095250 VASILIP 
 

10MG TBL FLM 84 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 25,61 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 

 
 
184. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0095251 VASILIP 
 

20MG TBL FLM 84 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 51,22 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

185. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157154 ZAHRON 
 

10MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
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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 34,15 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

 
186. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157157 ZAHRON 
 

10MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 119,52 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

  

 
187. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157160 ZAHRON 
 

20MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 52,54 Kč, 
 

a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 
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188. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157163 ZAHRON 
 

20MG TBL FLM 98 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 183,88 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady. 

 

 

 

 
189. 
 

léčivý přípravek 
 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0157166 ZAHRON 
 

40MG TBL FLM 28 
 

 

 
zařazuje na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, 
p.o. dle vyhlášky č. 384/2007 Sb., 
  

 
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 80,82 Kč, 

 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě ustanovení 
§ 15 odst. 9 písm. b) zůstávají stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady.“ 

 

 

 

 
II. 

Odvolání 
 

Odvolatel Svaz podal dne 16. 3. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 
19. 3. 2020. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel Svaz napadal rozhodnutí v celém 
rozsahu. Dne 25. 3. 2021 bylo ministerstvu postoupeno zpětvzetí odvolání Odvolatele Svaz 
ze dne 18. 3. 2021 podaného proti napadenému rozhodnutí. 
 
Odvolatel Zentiva podal dne 18. 3. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 
19. 3. 2020. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel Zentiva napadá napadené rozhodnutí 
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ve výrocích č. 1, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 a 167 a domáhá 
se, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. 
Odvolatel je ve vztahu k napadeným výrokům držitelem rozhodnutí o registraci předmětných 
přípravků, které jsou v těchto výrocích uvedené. 
 
Odvolatel Xantis podal dne 19. 3. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 
19. 3. 2020. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel Xantis napadá napadené rozhodnutí 
ve výrocích č. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66 a domáhá se, aby odvolací orgán napadené 
rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu 
k napadeným výrokům držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků, které jsou 
v těchto výrocích uvedené. 
 
Odvolatel Adamed podal dne 19. 3. 2020 proti napadenému rozhodnutí elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem odvolání. Patnáctidenní lhůta pro odvolání uplynula dne 
19. 3. 2020. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel Adamed napadá napadené 
rozhodnutí ve výrocích č. 1, 185, 186, 187, 188 a 189 a domáhá se, aby odvolací orgán 
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavu k novému projednání. Odvolatel je ve vztahu 
k napadeným výrokům držitelem rozhodnutí o registraci předmětných přípravků, které jsou 
v těchto výrocích uvedené. 
 
Ministerstvo na základě předložených 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. 
 
Odvolatel Zentiva namítá následující pochybení Ústavu: 
 
1. 
Postup Ústavu v řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, je v příkrém 
rozporu se závěry, vyplývajícími z nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 
43/17 (dále jen „nález Pl. ÚS 43/17“) a z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
6. 3. 2020, č. j. 1 Ads 199/2019-125 (dále jen „rozsudek NSS 1 Ads 199/2019-125“). Ústav 
stanovil výši základní úhrady pro referenční skupinu č. 28/1 - hypolipidemika, statiny, p.o. 
na základě dohodnuté nejvyšší ceny výrobce (dále jen „DNCV“) léčivého přípravku 
SORVASTA, 10MG TBL FLM 28X1, kód Ústavu: 0184408 (dále jen „SORVASTA“), ačkoliv 
příslušná smlouva o DNCV neobsahuje jednoznačný a nepochybný závazek držitele 
rozhodnutí o registraci tohoto přípravku, že zajistí jeho dostupnost na trhu v ČR v dostatečném 
množství po celou dobu účinnosti smlouvy.  
 
Ústav neověřil ani skutečnost, zda subjekt, který příslušnou smlouvu DNCV uzavřel, 
v posledních dvou letech nespáchal přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona 
č. 48/1997 Sb. 
 
2. 
Postup Ústavu a jeho argumentace v napadeném rozhodnutí je v příkrém rozporu se závěry, 
vyplývajícími z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 4. 2018, č. j. 5 Ad 23/2014-79 
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(dále jen „rozsudek MS 5 Ad 23/2014-79“) a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 
25. 10. 2018, č. j. 10 As 190/2018-61 (dále jen „rozsudek NSS 10 As 190/2018-61“). Ústav 
nezjistil přítomnost jednotlivých léčivých přípravků na trhu ve státech EU, ačkoli pro naplnění 
účelu zákona může mít význam jen výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek 
skutečně obchodován, a nikoli z cen virtuálních. Závěr Ústavu, že při procesu stanovení 
maximální ceny může mít význam výpočet provedený z cen v zemích, kde je léčivý přípravek 
skutečně obchodován, zatímco při procesu stanovení výše základní úhrady má význam 
i výpočet z cen virtuálních (za něž přípravek vůbec není obchodován), nemá dle názoru 
Odvolatele Zentiva žádnou oporu ani v zákoně, ani v judikatuře. Konstatování soudu: „Soud 
dále zdůrazňuje, že skutečnost, že léčivý přípravek má v určité zemi stanovenou cenu, 
neznamená automaticky, že je v ní přítomen na trhu... Jinými slovy, stanovení ceny 
příslušnému léčivému přípravku v konkrétní zemi nelze považovat za dostatečný podklad 
pro závěr, že je v této zemi aktuálně obchodován.“, platí dle Odvolatele Zentiva obecně 
pro použití zahraničních cenových referencí, a je zcela nerozhodné, zda jde o jejich použití 
pro účely výpočtu maximální ceny, nebo pro účely výpočtu úhrady. V důsledku toho, že Ústav 
přítomnost léčivých přípravků na trhu ve státech EU vůbec nezjišťoval, je celé stanovení 
základní úhrady nepřezkoumatelné, neboť není zřejmé, zda výpočet základní úhrady je 
proveden z cen reálných, anebo z cen virtuálních, za něž přípravek vůbec není obchodován. 
 
3. 
Odvolatel Zentiva dále zdůrazňuje, že celé stanovení základní úhrady je nepřezkoumatelné 
rovněž z toho důvodu, že přepočet cen jednotlivých léčivých přípravků zjištěných v zemích EU 
je založen na odpočtech přirážek za obchodní výkony (marží), které nejsou podloženy žádnými 
důkazy o konkrétní výši těchto marží. V důsledku toho je postup Ústavu nepřezkoumatelný. 
Ústav nezjistil dostatečně a správně skutkový stav a postupoval v příkrém rozporu s § 3 a § 50 
správního řádu. 
 
Odvolatel Zentiva k tomu uvádí, že Ústavem odkazovaný zdroj ÖBIG z roku 2006, stejně jako 
zdroj „Sdělení dánské agentury pro léčiva“ nelze považovat za důkazy prokazující výše 
marží/přirážek u konkrétních léčivých přípravků v rozhodném období. 
 
4. 
V souvislosti se skutečnostmi uvedenými shora v předchozí námitce Odvolatel Zentiva dále 
upozorňuje, že naprostá nepřezkoumatelnost postupu Ústavu a nepravdivost informací, 
na nichž je založeno napadené rozhodnutí, je zřejmá i z toho, že Ústav odkazuje na zdroj 
„Elektronická komunikace s Danish Medicines Agency“, resp. „Sdělení dánské agentury pro 
léčiva“, ačkoliv oficiální dopis Dánské agentury pro léčiva z 23. 1. 2019 výslovně (mimo jiné) 
uvádí: „The Danish Medicines Agency has no impact on the companies' price formation and 
has no knowledge about a 6.5% wholesale margin. Furthermore, The Danish Medicines 
Agency has no information on the actual manufacturer’s price on the product and has no way 
to calculate it.“. Je zřejmé, že pokud Dánská agentura pro léčiva výslovně uvádí, že nemá 
žádné informace o obchodních přirážkách a rovněž nemá žádné informace o přirážce ve výši 
6,5 %, je zcela vyloučeno, aby vydala jakoukoli oficiální informaci o přirážce ve výši 6,5 %. 
Také je zřejmé, že v současnosti ani v minulosti nemohl dát jakýkoliv pracovník Dánské 
agentury pro léčiva Ústavu oficiální sdělení o výši přirážky 6,5 %. Ačkoliv je nepochybné, že 
žádná oficiální informace dánské agentury pro léčiva o přirážce nemůže existovat (což dokládá 
přímo oficiální dopis této agentury), Ústav touto informací odůvodňuje své výpočty. 
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Na základě výše uvedených námitek Odvolatel Zentiva dále namítá, že argumentace Ústavu 
v napadeném rozhodnutí, je nejen nesprávná a nesmyslná, ale je nadto i v příkrém rozporu 
s dopisem ze dne 9. 3. 2020, který ředitelka Ústavu zaslala řediteli Dánské lékové agentury. 
 
5. 
V souvislosti se skutečnostmi uvedenými výše v předchozích námitkách Odvolatel Zentiva 
dále uvádí, že argumentace Ústavu v napadeném rozhodnutí o tom, že nepředložil důkazy 
o nepřítomnosti na trhu a o nesprávném výpočtu cen u přípravků, u nichž není držitelem 
registrace, je nesprávná a nesmyslná, přičemž porušuje samotné právo odvolatele 
na spravedlivý proces, na transparentnost řízení a na možnost účinně hájit svá práva. 
Odvolatel totiž nemůže obstarat důkazy o jejich konkrétní přítomnosti či nepřítomnosti na trhu, 
ani důkazy o konkrétní výši jejich ceny výrobce a přirážkách (např. faktury), neboť není 
držitelem jejich registrace, avšak zjištění těchto skutečností je nezbytné pro zjištění 
skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (ve smyslu § 3 správního řádu). 
Správní orgán je přitom povinen opatřit podklady pro vydání rozhodnutí (dle § 50 odst. 2 
správního řádu), a tyto důkazy může opatřit. Namísto toho, aby Ústav zjistil skutkový stav, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, Ústav dokonce i u přípravků, u nichž není Odvolatel 
Zentiva držitelem registrace, a jejichž ceny použil, žádal po odvolateli důkazy o nepřítomnosti, 
resp. důkazy o výších cen výrobce. 
 
Odvolatel Xantis spatřuje v napadeném rozhodnutí Ústavu následující nedostatky: 
 
1. 
Ústav v předmětném řízení zjišťoval referenční ceny, mimo jiné rovněž ve Švédsku a Dánsku, 
přičemž však výše obchodní marže jak v Dánsku, tak Švédsku, neodpovídá skutečnosti 
a jedná se jen o nějakou virtuální průměrnou výši, kterou navíc Ústav čerpá ze zastaralých 
a neoficiálních zdrojů. Žádný právní předpis neumožňuje Ústavu vycházet při výpočtu ceny 
výrobce z virtuální průměrné marže distributora. Pokud Ústav nemá jednoznačné důkazy 
o skutečné výši obchodní přirážky v konkrétním případě (typicky v situaci, kdy je výše obchodní 
přirážky regulována legislativou), pak nemůže pracovat s nějakou uměle vytvořenou 
průměrnou hodnotou a nemůže na takovémto údaji založit správní rozhodnutí.  
 
Ústav je před vydáním rozhodnutí povinen zjistit stav věci, o němž nejsou dány důvodné 
pochybnosti (§ 3 správního řádu) a na tuto svou povinnost nemůže jednoduše rezignovat tím, 
že odkazuje na bezmála 10-15 let staré neoficiální dokumenty, které navíc jen potvrzují, že 
v daných zemích neexistuje oficiálně stanovená výše obchodní přirážky. V takovém případě 
Ústav vlastně cenu výrobce v jednotlivých zemích EU vůbec nezjistil (nepodařilo se mu zjistit, 
jakou výši obchodní přirážky by měl od zjištěné ceny odečíst), nalezenou cenu tak nemůže 
použít pro účely cenové reference a měl by takovou cenu z dalšího posuzování vyloučit. Pokud 
se Ústav v předmětném řízení ani nepokusil o to, zjistit skutečnou cenu výrobce (například 
dotazem na dánskou či švédskou lékovou autoritu, dotazem na výrobce apod.), když je 
zároveň zřejmé, že Ústavem používané cenové údaje např. z Dánska a Švédska nejsou 
skutečnou cenou výrobce, nelze tento postup a použití těchto cen pro účely cenové reference 
považovat za postup odpovídající zákonu. 
 
2. 
Ústav v předmětném správním řízení nezjišťoval přítomnost jednotlivých přípravků na trhu 
v zemích Evropské unie. Podle § 39g odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. má Ústav povinnost 
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shromáždit údaje a důkazy o dostupnosti a přítomnosti přípravků na trhu, přičemž tato 
povinnost jednoznačně vyplývá i z ustálené judikatury (viz rozsudek MS 5 Ad 23/2014-79 
a rozsudek NSS 10 As 190/2018-61). Takové důkazy přitom není možno nahradit odkazem 
na Seznamu referenčních zdrojů a Metodiku přepočtu nalezených cen na cenu referenční.  
 
Odvolatel Xantis uvádí, že Ústav si je ostatně i sám vědom toho, že nezjišťování přítomnosti 
přípravků na trhu je nesprávné, což dokládá změna jeho metodiky pro zjišťování cen přípravků 
– Seznam referenčních zdrojů cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
(dále jen „Seznam“), dostupný na webu Ústavu (http://www.sukl.cz/leciva/seznam-
referencnich-zdroju-sukl). Z uvedených stránek Ústavu je možné zjistit, že Seznam je 
pravidelně aktualizován a postupně se v čase vyvíjí. Podstatná je pak skutečnost, že zatímco 
do konce roku 2018 Ústav při zjišťování cen přípravků v zahraničí jejich přítomnost na trhu 
vůbec nezjišťoval (jak vyplývá ze Seznamu verze č. 41 a nižší), počínaje rokem 2019 se 
v Seznamu objevila nová strana označená jako „Seznam zdrojů pro zjišťování přítomnosti 
na trhu“ s popisem zjišťování přítomnosti přípravků na trhu (jak vyplývá ze Seznamu verze 
č. 42 a vyšší). Změnu postupu ohledně zjišťování přítomnosti přípravků na trhu Ústav reflektuje 
i ve správních řízeních - zatímco např. v revizním řízení sp. zn. SUKLS110938/2014 Ústav 
přítomnost přípravků na trhu nezjišťoval, jak vyplývá z použité metodiky zjišťování cen v rámci 
poslední aktualizace cen ze dne 6. 8. 2018 (založeno ve spise pod názvem „Cenové 
reference, podklady pro ZÚ a metodiky“, č. j. sukl297522/2018, název souboru s metodikou 
„F-CAU-002-11-2vydání_Seznam referenčních zdrojů_od_29_5_2018.pdf“), v novějších 
řízeních již přítomnost přípravků na trhu naopak zjišťuje, viz např. řízení 
sp. zn. SUKLS215540/2019 (záznam „CENOVÉ REFERENCE, METODIKY A PODKLADY 
PRO STANOVENÍ ZÚ“, č. j. sukl232162/2019, název souboru s metodikou „29-A-SP-CAU-
010-Metodika_přepočtu_nalezené_ceny_na_cenu_referenční-17062019.pdf“). 
 
Odvolatel Adamed napadá rozhodnutí Ústavu z následujících důvodů: 
 
1. 
Odvolatel je přesvědčen, že napadené rozhodnutí je v rozporu s veřejným zájmem, neboť 
snížení úhrady z veřejného zdravotního pojištění léčivých přípravků v zásadě terapeuticky 
zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 28/1 - hypolipidemika, 
statiny, p.o., povede k situaci, kdy nebude pro mnohé pacienty možné naplnit ústavně 
garantované právo pacientů na bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon, 
které je uvedené v článku 31 věty druhé Listiny základních práv a svobod, a to z důvodu reálné 
nedostupnosti referenčního léčivého přípravku SORVASTA, z jehož DNCV vychází nově 
stanovená úhrada ze zdravotního pojištění pro celou referenční skupinu č. 28/1 - 
hypolipidemika, statiny, p.o., a který by měl být pro pacienty tím léčivým přípravkem, u nějž je 
jim garantována plná úhrada ze zdravotního pojištění. 
 
Vzhledem k tomu, že smlouva o dohodnuté nejvyšší ceně výrobce pro léčivý přípravek 
SORVASTA neobsahuje závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu v České 
republice, nelze důvodně očekávat změnu ani do budoucna. Postup Ústavu při výběru 
referenčního přípravku je tak podle názoru Odvolatele Adamed v rozporu s nálezem 
Pl. ÚS 43/17, ve kterém Ústavní soud dospěl k závěru, že plně hrazený léčivý přípravek nelze 
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vybírat mezi léčivými přípravky, u nichž je reálný předpoklad, že nebudou fakticky dostupné 
na trhu v České republice. 
 
2. 
Odvolatel Adamed plně odkazuje na námitky uváděné již společnostmi Sandoz a Zentiva 
v jejich vyjádřeních zasílaných Ústavu dne 11. 11. 2019, jelikož se s nimi plně ztotožňuje. 
Nad jejich rámec uvádí, že Ústav v řízení při stanovení úhrady postupoval tak, že zjistil 
referenční přípravek s nejnižší cenou ROSUMOP 10MG TBL FLM 30 v Dánsku (úhrada 
za ODTD by byla 0,1608 Kč). Následně zjistil, že nejnižší cena výrobce zjištěná v Dánsku je 
o 74,68 % nižší než průměr druhé a třetí nejnižší ceny výrobce téhož přípravku zjištěných 
v ostatních zemích EU. Podmínka odchylky pro navýšení úhrady uvedená v § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. byla splněna, neboť cena výrobce referenčního přípravku z průměru 
druhé a třetí nejnižší ceny je 38,10551379 Kč a základní úhrada vypočtená z této ceny je 
0,6351 Kč/ODTD. Ústav následně zjistil, jaká je nejnižší cena výrobce za ODTD dostupných 
přípravků v České republice se silou v rámci intervalu náležejících do posuzované skupiny. 
Dostupným přípravkem s nejnižší cenou výrobce za ODTD v České republice je přípravek 
SORVASTA, jeho cena za ODTD je ve výši 0,6098 Kč. Úhrada za ODTD na základě průměru 
je vyšší než cena za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou za ODTD v České republice 
v posuzované skupině, Ústav tedy upravil úhradu podle ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. pouze do výše ceny za ODTD dostupného přípravku s nejnižší cenou 
za ODTD v České republice (0,6098 kč). Dále Ústav v rozhodnutí uvedl, že při stanovení 
úhrady bude zajištěn v posuzované skupině alespoň jeden plně hrazený přípravek náležející 
do zmíněné skupiny přílohy č. 2 zákona 48/1997 Sb., a to přípravek SORVASTA. Referenční 
léčivý přípravek SORVASTA však není v České republice ve smyslu stávající soudní praxe 
dostupný a nelze tak podle něj stanovit úhradu referenční skupiny. 
 
3. 
Odvolatel Adamed namítá rozpor napadeného rozhodnutí se soudní judikaturou, a to 
konkrétně s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 43/17, rozsudkem Městského soudu v Praze 
č. j. 8 Ad 2/2015-96 ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „rozhodnutí MS 8 Ad 2/2015-96“) a rozsudkem 
NSS 10 As 190/2018-61. 
 

IV.  
Vypořádání odvolacích námitek 

 
K námitce č. 1 Odvolatele Zentiva, že příslušná smlouva DNCV referenčního přípravku 
SORVASTA neobsahuje jednoznačný a nepochybný závazek držitele rozhodnutí 
o registraci tohoto přípravku, že zajistí jeho dostupnost na trhu v ČR v dostatečném 
množství po celou dobu účinnosti smlouvy, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Základní úhrada předmětné referenční skupiny byla výrokem č. 1 napadeného rozhodnutí 
stanovena dle § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. a navýšena dle § 16 odst. 2 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. až na úroveň zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho přípravku 
v předmětné referenční skupině – konkrétně předmětného přípravku SORVASTA. Tato 
okolnost je zřejmá např. ze stran 116 a 117 napadeného rozhodnutí. 
 
Postup stanovení a navýšení základní úhrady předmětné referenční skupiny je patrný 
např. také ze spisového podkladu „FU_28-1_2q2019_SUKLS27614_2017.pdf“, který byl 
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do předmětné spisové dokumentace vložen dne 4. 10. 2019 pod č. j. sukl263842/2019 (dále 
také jen jako „podklad cenové reference“) 
 
Na straně 7 podkladu cenové reference je mimo jiného poznamenáno, že přípravek 
SORVASTA měl ve 2. kvartále roku 2018 (srov. s § 13 vyhlášky č. 376/2011 Sb.) 1,1% podíl 
na obchodování přípravků s obsahem rosuvastatinu na tuzemském trhu. To by samo o sobě 
na konstatování dostupnosti tohoto přípravku nestačilo [srov. s 3% hranicí v § 39c odst. 2 
písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.], bez toho by ovšem nemohl tento přípravek figurovat v rámci 
postupu stanovení či navýšení základní úhrady. Ovšem na straně 14 podkladu cenové 
reference je u něj poznamenáno, že má uzavřeno písemné ujednání o jeho nejvyšší ceně 
výrobce (zkráceně také jen jako „DNCV“). Pro takový případ pak § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb. postuluje nevyvratitelnou domněnku dostupnosti. Aby však mohla tato 
domněnka vůbec vzniknout, musí být v daném ujednání náležitě sjednáno dodávání daného 
přípravku na tuzemský trh (musí v něm být náležitý závazek dodávat přípravek) a také nesmí 
jít o případ, kdyby se zavazující osoba k dodávkám přípravku v posledních dvou letech 
dopustila přestupku dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
K podobné situaci přitom došlo například i v rozhodnutí Ústavu ze dne 5. 9. 2013 v revizním 
řízení sp. zn. SUKLS263940/2012, kde Ústav také navyšoval základní úhradu dané referenční 
skupiny ve veřejném zájmu postupem dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb. na úroveň 
zajišťující plnou úhradu alespoň jednoho přípravku v dané referenční skupině – plnou úhradu 
přípravku FOKUSIN 0,4MG CPS RDR 30, kód SÚKL 0014439 (dále jen „FOKUSIN“). 
U přípravku FOKUSIN byla jeho obchodovatelnost na tuzemském trhu v příslušném 
rozhodném období příliš nízká (konkrétně pouze 0,2 %) pro konstatování dostupnosti tohoto 
přípravku na tuzemském trhu, avšak tento přípravek měl uzavřeno DNCV. Podobně tomu bylo 
například i v rozhodnutí Ústavu ze dne 3. 9. 2013 v revizním správním řízení 
sp. zn. SUKLS263719/2012, kde šlo o DNCV přípravku ZENBREST 1MG POR TBL FLM 
28X1MG, kód SÚKL 0158955 (dále jen „ZENBREST“). Ministerstvo se přitom mylně 
domnívalo, že v DNCV přípravků FOKUSIN a ZENBREST byl obsažen dostačující závazek 
k jejich dostupnosti pro tuzemský trh, a proto mělo u nich nevyvratitelnou domněnku 
dostupnosti za prokázanou. To však následně změnily správní soudy.  
 
Kupříkladu v bodě 49 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2020 č. j. 1 Ads 
199/2019 – 125 je uvedeno, že „pokud Ústav hodlá při stanovení základní úhrady vyjít 
z domněnky dostupnosti léčivého přípravku na trhu v ČR, musí ověřit, zda smlouva o DNCV 
obsahuje řádně sjednaný závazek zajistit dostupnost léčivého přípravku na trhu v ČR, a zda 
subjekt, který se zavázal zajistit dostupnost léčivého přípravku, v posledních dvou letech 
nespáchal přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění.“  
V bodě 26 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2020, č. j. 8 Ads 305/2019-83, 
tento soud konstatuje, že „podmínkou uplatnění nevyvratitelné domněnky dostupnosti je, aby 
příslušná smlouva o dohodnuté ceně obsahovala „jednoznačný a nepochybný závazek držitele 
rozhodnutí o registraci tohoto přípravku, že zajistí jeho dostupnost na trhu v ČR v dostatečném 
množství po celou dobu účinnosti smlouvy.“ Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s městským 
soudem, že smlouva o dohodnuté ceně na přípravek FOKUSIN tomuto požadavku nedostojí.“  
 
V bodě 27 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2020, č. j. 1 Ads 271/2020–
68 je uvedeno, že „ze smlouvy o DNCV nelze jednoznačný závazek zajistit dostupnost 
přípravku ZENBREST na trhu v ČR dovodit. Ke stejnému závěru ostatně soud dospěl 
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ve stěžovatelem odkazovaném rozsudku č. j. 8 Ads 305/2019 – 83, v němž posuzoval smlouvu 
o DNCV léčivého přípravku FOKUSIN, která je prakticky shodného znění jako nyní 
posuzovaná smlouva.“. Pod tíhou judikatury správních soudů tedy ministerstvo recentně svůj 
právní názor revidovalo, a i z důvodu absence náležitého závazku dostupnosti v DNCV 
s přípravky ZENBREST a FOKUSIN příslušná rozhodnutí Ústavu nakonec zrušilo. 
 
Odvolací orgán tedy nyní prošetří, jak Ústav zkoumal, zda DNCV s přípravkem SORVASTA 
obsahuje náležitý závazek jeho dostupnosti na tuzemském trhu a jak Ústav zkoumal, zda 
držitel rozhodnutí o jeho registraci nespáchal v posledních dvou letech přestupek dle 
§ 39q odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Co se týče závazku dostupnosti, uvedl Ústav na straně 96 napadeného rozhodnutí, že 
„u písemného ujednání o nejvyšší ceně výrobce, resp. u písemného ujednání o úhradě zákon 
předpokládá, že součástí těchto ujednání má být závazek zajistit dostupnost léčivého 
prostředku, jehož se ujednání týkají, po dobu účinnosti ujednání. Takový závazek byl 
v písemném ujednání o nejvyšší ceně ohledně léčivého přípravku SORVASTA 10 MG sjednán 
(viz. Článek III, bod 4.).“ 
 
Odvolací orgán k tomu upřesňuje, že DNCV s přípravkem SORVASTA bylo do předmětné 
spisové dokumentace vloženo dne 4. 10. 2019 pod č. j. sukl263577/2019. Navíc odvolací 
orgán dodává, že toto DNCV bylo ke dni 28. 6. 2019 publikováno i v registru smluv 
pod ID smlouvy 8805715 – konkrétně jej lze dohledat pod veřejným odkazem 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9490783?backlink=rj8kt. 
 
V Ústavem odkazovaném Článku III. bodě 4 DNCV s přípravkem SORVASTA se uvádí, 
že „Společnost upraví svoji cenovou politiku vůči svým zákazníkům (distribučnímu řetězci) tak, 
že počínaje dnem účinnosti Smlouvy bude dodávat takovým způsobem, aby nepřesáhla DNCV 
uvedené v této Smlouvě Tato povinnost Společnosti se vztahuje na všechny dodávky léčivého 
přípravku na trh České republiky. Pokud se jedná o léčivý přípravek nově uváděný na trh 
v České republice, musí Společnost zajistit jeho dostupnost v zařízeních lékárenské péče 
nejpozději k datu zveřejnění léčivého přípravku v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro 
zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, který je publikován Ústavem. 
V případě výpadku plynulého zásobování léčivého přípravku, ohledně kterého byla uzavřena 
DNCV, je Společnost povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Pojišťovně.“ 
 
Tento článek je však téměř identický s příslušnými články (také článkem III. bodě 4), které se 
vyskytovaly v DNCV s přípravky ZENBREST a FOKUSIN a ke kterým se již kriticky vyjádřily 
správní soudy – tato okolnost je odvolacímu orgánu známa z jeho úřední činnosti (viz výše). 
 
V článku III. bodě 4 DNCV s přípravky ZENBREST a FOKUSIN bylo konkrétně uvedeno, 
že „Firma upraví svoji cenovou politiku vůči svým zákazníkům (distribučnímu řetězci) tak, 
že počínaje dnem účinnosti smlouvy bude dodávat léčivý přípravek takovým způsobem, aby 
nepřesáhla DNCV uvedené v této smlouvě. Tato povinnost Firmy se vztahuje na všechny 
dodávky léčivého přípravku na trh České republiky. Pokud se jedná o léčivý přípravek nově 
uváděný na trh v České republice, musí Firma zajistit jeho dostupnost v zařízeních lékárenské 
péče nejpozději k datu zveřejnění léčivého přípravku v Seznamu léčivých přípravků a potravin 
pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, který je publikován Ústavem. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9490783?backlink=rj8kt
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V případě výpadku plynulého zásobování léčivého přípravku, ohledně kterého byla uzavřena 
DNCV, je Firma povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Pojišťovně.“ 
 
Nejvyšší správní soud v bodě 29 svého rozsudku ze dne 11. 11. 2020 k článku III. bodu 4 
DNCV s přípravkem ZENBREST konkrétně uvedl, že „Článek III. bod 4 smlouvy však v první 
části stanovuje závazek, který se týká toliko úpravy cenové politiky (cena léčivého přípravku 
nesmí přesáhnout nejvyšší dohodnutou cenu) a nikoli zajišťování dostupnosti léčivého 
přípravku. Slovní spojení „bude dodávat“ zcela jistě nelze vyložit tak, že by byl držitel 
rozhodnutí o registraci povinen zajistit dostupnost tohoto přípravku na trhu v ČR v dostatečném 
množství. Dále se citované ustanovení sice zmiňuje o povinnosti zajištění dostupnosti 
v zařízeních lékárenské péče, nicméně tento závazek se týká léčivých přípravků nově 
uváděných na trh v ČR. V posuzované věci přitom nebylo sporu o tom, že přípravek 
ZENBREST nebyl nově uváděn na trh. Nadto ani tento závazek nelze považovat za zcela 
určitý a nepochybný.“ 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán nemá věcný či právní důvod se od názoru Nejvyššího 
správního soudu nyní odklánět, nezbývá mu nic jiného než s názorem Ústavu prezentovaným 
v napadeném rozhodnutí nesouhlasit. Odvolací orgán se tedy neztotožňuje s právním 
názorem Ústavu týkajícím se existence závazku dostupnosti v DNCV s přípravkem 
SORVASTA, že „Takový závazek byl v písemném ujednání o nejvyšší ceně ohledně léčivého 
přípravku SORVASTA 10 MG sjednán (viz. Článek III, bod 4.)“. 
 
Odvolací orgán naznal, že Ústav sice zkoumal, zda DNCV s přípravkem SORVASTA obsahuje 
náležitý závazek jeho dostupnosti na tuzemském trhu, avšak jeho závěr odporuje judikatuře 
správních soudů, a proto mu nelze přisvědčit. Odvolací orgán proto nemá za prokázané, 
že u přípravku SORVASTA nastala nevyvratitelná domněnka jeho dostupnosti ve smyslu 
§ 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Co se týče okolnosti, zda držitel rozhodnutí o registraci přípravku SORVASTA nespáchal 
v posledních dvou letech přestupek dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., Ústav 
se tím v napadeném rozhodnutí nezabývá, tedy Ústav nezkoumal, zda držitel rozhodnutí 
o registraci přípravku SORVASTA nespáchal v posledních dvou letech přestupek dle 
§ 39q odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. Také z tohoto důvodu nemá odvolací orgán 
za prokázané, že u přípravku SORVASTA nastala nevyvratitelná domněnka i jeho dostupnosti 
ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolací námitka č. 1 odvolatele Zentiva je důvodná. 
 
Vzhledem k tomu, že zde nebylo prokázáno, že u přípravku SORVASTA nastala 
nevyvratitelná domněnka jeho dostupnosti ve smyslu § 39c odst. 2 písm. a) zákona 
č. 48/1997 Sb., nebylo možno na základě jeho ceny za ODTD zvýšit základní úhradu 
předmětné referenční skupiny ve veřejném zájmu postupem dle § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb., a jelikož tak Ústav postupoval, je nutno shledat takový jeho postup 
nesouladným s tímto ustanovením. 
 
Pro nesoulad s platnými právními předpisy tak odvolací orgán napadené rozhodnutí ruší 
v celém rozsahu a vrací věc Ústavu k novému projednání. 
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V dalším průběhu předmětného správního řízení již bude Ústav přihlížet k výše zmiňované 
judikatuře správních soudů a nepřipustí, aby byla základní úhrada předmětné referenční 
skupiny navyšovány ve veřejném zájmu podle ceny za ODTD takového přípravku, který nemá 
dostatečnou dostupnost zjištěnou v příslušném rozhodném období, nebo u něhož nevznikla 
alespoň nevyvratitelná domněnka jeho dostupnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že odvolací orgán ruší napadené rozhodnutí z důvodu jeho nesouladu 
s právními předpisy, nebude se v souladu s § 39g odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. zabývat 
dalšími odvolacími námitkami. 
 

V. 
 
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. 
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