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R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
a ve spojení s ustanovením § 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 
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všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvale bytem: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
 
 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 
 
 ratiopharm GmbH, 
se sídlem Graf-Arco Strasse 3, 89079 Ulm, Německo, ev. č.: DE812425448 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, 
IČO: 25629646 
 
 HEXAL AG,  
se sídlem Indusstriestr.  25, 83607 Holzkirchen, Německo, ev. č.: HRB110375 
zastoupena: SANDOZ s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 41692861 
 
 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 
se sídlem Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovinsko, ev. č.: 5043611000 
zastoupena: Ing. Jiří Frantl, KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, IČO: 65408977  
 
 BAYER s.r.o.,  
se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 00565474 
 
 Apotex Europe B.V., 
se sídlem Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko, ev. č.: 28108113 
zastoupena: APOTEX (ČR), spol. s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, IČO: 45314306 
 
 Dr. Max Pharma Ltd. 
se sídlem First Floor Roxburge House, Regent Street 273-287, W1B 2HA London, Velká 
Británie, ev. č.: 07454391 
zastoupena: Pharmazet Group s.r.o., Třtinová 260/1, 19600 Praha 9, IČO: 29126959 
 
 Generics [UK] Ltd, 
se sídlem Station Close, Potters Bar, EN6 1TL Hertfordshire, Velká Británie, ev. č.: 1558756 
zastoupena: MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, 
IČO: 28392779 
 
 +pharma arzneimittel GmbH, 
se sídlem Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Rakousko, ev. č.: FN 273428 
zastoupena: Mgr. Eva Tengler, Rusovecká cesta 3674/15, 85101 Bratislava - Petržalka, 
Slovensko 
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 STADA Arzneimittel AG, 
se sídlem Stadastrasse 2-18, 611 18 Bad Vilbel, Německo, ev. č.: HRB71290 
zastoupena: STADA PHARMA CZ s.r.o, Siemensova 2717/4, 15500 Praha 13, IČO: 
61063037  
 
 Xantis Pharma Limited,  
se sídlem Lemesou,5 Eurosure Tower,1st floor,Flat/Office 101, 2112 Nicosia, Kypr, ev. č.: HE 
340803 
zastoupena: Xantis Pharma s.r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 04272439 
 
 Zentiva, k.s.,  
se sídlem U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, IČO: 49240030 
zastoupena: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Vokovice, 
IČO: 44848200 
 
 Actavis Group PTC ehf., 
se sídlem Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island, ev. č.: 640706-310 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 
25629646 
 
 Teva B.V. 
se sídlem: Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko, ev. č.: 30209814 
zastoupena: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 
25629646 
 
 UCB s.r.o., 
se sídlem Thámova (Palác Karlín) 13, PSČ 18000, IČO: 45786950  
 
 Merck Sharp & Dohme Limited,  
se sídlem Hertford Road, Hoddesdone, Hertfordshire, EN11 9BU, Velká Británie, ev. č.: 
00820771 
zastoupena: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  
IČO: 28462564  
 
 Cipla (UK) Limited, 
se sídlem Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, KT15 2LE Addlestone, 
Surrey, Velká Británie, ev. č.: 02048230 
zastoupena: S & D Pharma CZ, spol. s.r.o., Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, IČO: 25087193, 
na základě substituční plné moci ze dne 4. 3. 2013 zastoupena: Euphar s.r.o., Zlíchovská 
193/5, 143 00 Praha 4, IČO: 27869075 
 
 sanofi-aventis, s.r.o.,  
se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 44848200 
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 Ewopharma International, s.r.o.,  
se sídlem Hlavná 13, 83 101 Bratislava, Slovensko, ev. č.: 35902973 
zastoupena: EWOPHARMA, spol. s r.o., Rybná 682/14, 11005 Praha 1, IČO: 49354957  
 
 Sandoz GmbH,  
se sídlem Biochemiestrasse, 10, A-6250 Kundl, Rakousko, ev. č.: ATU32425809 
zastoupena: SANDOZ s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 41692861 
 
 LEK PHARMACEUTICALS D.D.,  
se sídlem Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko, ev. č.: SI87916452 
zastoupena: SANDOZ s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 41692861 
 
 SANDOZ s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 41692861 
 
 SVUS Pharma a.s.,  
se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 46504877 
 
 J.Uriach & Cía, S.A., 
se sídlem Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španělsko 
zastoupena: RNDr. Lenka Zimmerová, VIVAX Management (CZ), s.r.o., Pobřežní 16/18, 186 
00 Praha 8, IČO: 27202411 
 
 Menarini International Operations Luxembourg S.A., 
se sídlem Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, Lucembursko, ev. č.: B71334 
zastoupena: MUDr. Jan Tošovský, Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., se sídlem 
Budějovická 778/3, 14000 Praha 4 - Michle, IČO: 27871533 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., se sídlem Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, Lucembursko, ev. č.: B71334, 
zastoupena: MUDr. Jan Tošovský, Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., se sídlem 
Budějovická 778/3, 14000 Praha 4 - Michle, IČO: 27871533 (dále jen „odvolatel“) proti 
rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 26. 5. 2017, 
č. j. sukl136853/2017, sp. zn. SUKLS101151/2017 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v rámci zkrácené revize ve společném správním řízení o změně výše a podmínek 
úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky 
náležejícími do referenční skupiny č. 96/2 – antihistaminika nesedativní, p.o., tj. 
 

Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  

0028837 AERIUS 0,5 MG/ML 0,5MG/ML POR SOL 
60ML+LŽIČKA 

0028839 AERIUS 0,5 MG/ML 0,5MG/ML POR SOL 
120ML+LŽIČKA 
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0028831 AERIUS 2,5 MG 2,5MG POR TBL DIS 30 

0028833 AERIUS 2,5 MG 2,5MG POR TBL DIS 60 

0028834 AERIUS 2,5 MG 2,5MG POR TBL DIS 90 

0026324 AERIUS 5 MG 5MG TBL FLM 10 

0026329 AERIUS 5 MG 5MG TBL FLM 30 

0026330 AERIUS 5 MG 5MG TBL FLM 50 

0027899 AERIUS 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0028812 AERIUS 5 MG 5MG POR TBL DIS 90 

0028814 AERIUS 5 MG 5MG POR TBL DIS 60 

0028816 AERIUS 5 MG 5MG POR TBL DIS 30 

0015603 ALERID 10MG TBL FLM 50 

0103699 ALLEGRA 120 MG 120MG TBL FLM 30 I 

0103700 ALLEGRA 120 MG 120MG TBL FLM 50 I 

0216786 ALLEGRA 120 MG 120MG TBL FLM 30 II 

0216787 ALLEGRA 120 MG 120MG TBL FLM 50 II 

0202088 ANALERGIN 10MG TBL FLM 30 

0202089 ANALERGIN 10MG TBL FLM 50 

0202090 ANALERGIN 10MG TBL FLM 90 

0201938 ANALERGIN NEO 5 MG 5MG TBL FLM 50 II 

0201946 ANALERGIN NEO 5 MG 5MG TBL FLM 90 II 

0026459 AZOMYR 5 MG 5MG TBL FLM 100 

0003899 CEREX 10MG TBL FLM 50 

0124343 CEZERA 5 MG 5MG TBL FLM 30 I 

0124346 CEZERA 5 MG 5MG TBL FLM 90 I 

0216114 CLARITINE 10MG TBL NOB 60 

0168834 DASSELTA 5 MG 5MG TBL FLM 10 

0168836 DASSELTA 5 MG 5MG TBL FLM 30 

0168837 DASSELTA 5 MG 5MG TBL FLM 50 

0168838 DASSELTA 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0200158 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 50 

0200159 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 100 

0209552 DESLORATADIN APOTEX 0,5 
MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 
60ML+STŘÍKAČKA 

0209554 DESLORATADIN APOTEX 0,5 
MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 
120ML+STŘÍKAČKA 

0183799 DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 10 II 

0183803 DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 30 II 

0183804 DESLORATADIN APOTEX 5 MG 5MG TBL FLM 50 II 
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POTAHOVANÉ TABLETY 

0183810 DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 100 

0203576 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 10 

0203583 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 30 

0203584 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 50 

0203586 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 90 

0203587 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 100 

0179954 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30 

0179955 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 50 

0179957 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0178660 DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 30 I 

0178661 DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 50 I 

0178662 DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 90 I 

0206606 DESLORATADIN STADA 5 MG 5MG TBL FLM 30 

0206607 DESLORATADIN STADA 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0218434 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 5MG TBL NOB 30 

0218435 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 5MG TBL NOB 50 

0218437 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 5MG TBL NOB 90 

0192483 DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 
MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 60ML 
STŘÍKAČKA 

0192485 DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 
MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 120ML 
STŘÍKAČKA 

0178929 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 30 

0178930 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 50 

0178931 DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 90 

0168948 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 50 

0168949 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0183686 DESLORATADINE TEVA 0,5MG/ML POR SOL 1X120ML 

0168842 DESLORATADINE TEVA 5 MG 5MG TBL FLM 10 

0168847 DESLORATADINE TEVA 5 MG 5MG TBL FLM 30 

0168849 DESLORATADINE TEVA 5 MG 5MG TBL FLM 50 
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0168851 DESLORATADINE TEVA 5 MG 5MG TBL FLM 90 

0120929 EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

120MG TBL FLM 30 

0120937 EWOFEX 180 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

180MG TBL FLM 30 

0164036 FEXIGRA TABLETY 120 MG 120MG TBL FLM 30 

0164038 FEXIGRA TABLETY 120 MG 120MG TBL FLM 60 

0164031 FEXIGRA TABLETY 180 MG 180MG TBL FLM 30 

0164033 FEXIGRA TABLETY 180 MG 180MG TBL FLM 60 

0083397 FLONIDAN 10 MG DISTAB 10MG POR TBL DIS 30 

0083827 FLONIDAN 10 MG DISTAB 10MG POR TBL DIS 10 

0014910 FLONIDAN 10 MG TABLETY 10MG TBL NOB 90 

0053639 FLONIDAN 10 MG TABLETY 10MG TBL NOB 30 

0088734 FLONIDAN 10 MG TABLETY 10MG TBL NOB 10 

0001700 FLONIDAN 5 MG/5 ML SUSPENZE 5MG/5ML POR SUS 120ML 

0178686 JOVESTO 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ 
ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 120ML 

0178675 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 90 I 

0178681 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 10 I 

0178682 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 30 I 

0178683 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 50 I 

0155305 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 28 I 

0155312 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG 5MG TBL FLM 90 I 

0202935 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 28 

0202936 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 30 

0202938 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 50 

0202942 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 

5MG TBL FLM 90 

0198579 LEVOXAL 5 MG 5MG TBL FLM 30 I 

0040711 LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 100 

0097393 LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 30 

0178691 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 30 I 

0178693 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 

5MG TBL FLM 90 I 

0177810 TAMALIS 1 MG/ML PERORÁLNÍ 1MG/ML POR SOL 120ML 
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ROZTOK 

0114302 TAMALIS 10 MG TABLETY 10MG TBL NOB 30 

0114303 TAMALIS 10 MG TABLETY 10MG TBL NOB 50 

0151847 VOLNOSTIN 5MG TBL FLM 28 I 

0151848 VOLNOSTIN 5MG TBL FLM 30 I 

0151850 VOLNOSTIN 5MG TBL FLM 50 I 

0151854 VOLNOSTIN 5MG TBL FLM 90 I 

0148673 XADOS 20 MG TABLETY 20MG TBL NOB 30 

0148675 XADOS 20 MG TABLETY 20MG TBL NOB 50 

0032720 XYZAL 5MG TBL FLM 50 

0042953 XYZAL 5MG TBL FLM 28 

0085142 XYZAL 5MG TBL FLM 90 

0062806 XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ 
ROZTOK 

0,5MG/ML POR SOL 1X200ML 

0145173 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 28 I 

0145174 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 50 I 

0145175 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 90 I 

0145178 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 28 II 

0145179 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 50 II 

0145180 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 90 II 

0145183 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 28 III 

0145184 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 50 III 

0145185 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 90 III 

0216530 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 28 IV 

0216531 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 50 IV 

0216532 ZENARO 5 MG 5MG TBL FLM 90 IV 

0005496 ZODAC 10MG TBL FLM 60 

0066030 ZODAC 10MG TBL FLM 30 

0099600 ZODAC 10MG TBL FLM 90 

0155685 ZYRTEC 10MG TBL FLM 50 

0155686 ZYRTEC 10MG TBL FLM 90 

 
(dále také jen „předmětné léčivé přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

I. Podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) 
správního řádu se výroky č. 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117 a 118 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje. 
 
I I .  Podle ustanovení §  90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a 
napadené  rozhodnutí se  ve zbylé části  potvrzuje.  
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O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující rozhodné skutečnosti. 
 
Ústav dne 7. 4. 2017 zahájil na žádost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se 
sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, v rámci zkrácené revize systému 
úhrad ve smyslu ustanovení § 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 předmětných léčivých přípravků (dále také jen „předmětné správní 
řízení“). 
 
Ústav vydal dne 26. 5. 2017 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl tak, že Ústav: 
 
„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. 96/2 – 
antihistaminika nesedativní, p.o. základní úhradu ve výši 1,3000 Kč za obvyklou denní 
terapeutickou dávku (dále jen „ODTD“). 
 
Tento výrok rozhodnutí je ve smyslu § 140 odst. 2 a 7 správního řádu podmiňujícím 
výrokem k výrokům č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 uvedeným v tomto rozhodnutí, které jsou 
ve vztahu k tomuto výroku výroky navazujícími. 
 
2.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028837 AERIUS 0,5 MG/ML 

 

0,5MG/ML POR SOL 60ML+LŽIČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. o seznamu referenčních skupin, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2007 Sb.“) do referenční skupiny 
č. 96/2 – antihistaminika nesedativní, p.o.  
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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 7,80 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
3.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028839 AERIUS 0,5 MG/ML 

 

0,5MG/ML POR SOL 120ML+LŽIČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028880     AZOMYR 0,5 MG/ML                   0,5MG/ML POR 
SOL 120ML+LŽIČKA  
0028913     NEOCLARITYN 0,5 MG/ML     0,5MG/ML POR 
SOL 120ML+LŽIČKA 
 
4.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028831 AERIUS 2,5 MG 

 

2,5MG POR TBL DIS 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 19,50 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
5.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028833 AERIUS 2,5 MG 

 

2,5MG POR TBL DIS 60 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
6.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028834 AERIUS 2,5 MG 

 

2,5MG POR TBL DIS 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 58,50 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
7.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026324 AERIUS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
8.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026329 AERIUS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026651     NEOCLARITYN 5 MG      5MG TBL FLM 30 
0026457     AZOMYR 5 MG       5MG TBL FLM 30 
 
9.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026330 AERIUS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026652     NEOCLARITYN 5 MG      5MG TBL FLM 50 
0026458     AZOMYR 5 MG       5MG TBL FLM 50  
 
10.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0027899 AERIUS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 
11.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028812 AERIUS 5 MG 

 

5MG POR TBL DIS 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
12.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028814 AERIUS 5 MG 

 

5MG POR TBL DIS 60 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 78,00 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
13.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0028816 AERIUS 5 MG 

 

5MG POR TBL DIS 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
14.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0015603 ALERID 

 

10MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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15.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0103699 ALLEGRA 120 MG 

 

120MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
16.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0103700 ALLEGRA 120 MG 

 

120MG TBL FLM 50 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
17.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216786 ALLEGRA 120 MG 

 

120MG TBL FLM 30 II 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
18.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216787 ALLEGRA 120 MG 

 

120MG TBL FLM 50 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
19.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0202088 ANALERGIN 

 

10MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
20.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0202089 ANALERGIN 

 

10MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
21.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0202090 ANALERGIN 

 

10MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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22.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0201938 ANALERGIN NEO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0201939    ANALERGIN NEO 5 MG      5MG TBL FLM 50 I 
 
23.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0201946 ANALERGIN NEO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0201947     ANALERGIN NEO 5 MG      5MG TBL FLM 90 I 
 
24.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0026459 AZOMYR 5 MG 

 

5MG TBL FLM 100 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 130,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
25.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0003899 CEREX 

 

10MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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26.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0124343 CEZERA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
27.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0124346 CEZERA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
28.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216114 CLARITINE 

 

10MG TBL NOB 60 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 78,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0191999     CLARITINE       10MG TBL NOB 60 
 
29.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168834 DASSELTA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
30.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168836 DASSELTA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
31.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168837 DASSELTA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
32.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168838 DASSELTA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady 
 
33.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0200158 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
34.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0200159 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 100 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 130,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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35.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0209552 
DESLORATADIN APOTEX 0,5 MG/ML 
PERORÁLNÍ ROZTOK 
 

0,5MG/ML POR SOL 
60ML+STŘÍKAČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 7,80 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0192754     LORINESPES 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK   0,5MG/ML POR 
SOL 60ML+STŘÍKAČKA 
0216722     LORINESPES 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK   0,5MG/ML POR 
SOL 60ML+STŘÍKAČKA 
 
36.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0209554 
DESLORATADIN APOTEX 0,5 MG/ML 
PERORÁLNÍ ROZTOK 
 

0,5MG/ML POR SOL 
120ML+STŘÍKAČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0192756     LORINESPES 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK   0,5MG/ML POR 
SOL 120ML+STŘÍKAČKA 
0216724     LORINESPES 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK   0,5MG/ML POR 
SOL 120ML+STŘÍKAČKA 
 
37.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0183799 
DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 10 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
38.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0183803 
DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 30 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
39.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0183804 
DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 50 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
40.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0183810 
DESLORATADIN APOTEX 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 100 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 130,00 
Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
41.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0203576 
DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0186348     DESLORATADINE LUPIN 5 MG      5MG TBL FLM 10 
                                POTAHOVANÉ TABLETY 
 
42.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0203583 
DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0186355     DESLORATADINE LUPIN 5 MG      5MG TBL FLM 30 
                                POTAHOVANÉ TABLETY 
 
43.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0203584 
DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0186356     DESLORATADINE LUPIN 5 MG      5MG TBL FLM 50 
                                POTAHOVANÉ TABLETY 
 
44.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
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0203586 
DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivý přípravek: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0186358     DESLORATADINE LUPIN 5 MG      5MG TBL FLM 90 
                                POTAHOVANÉ TABLETY 
 
45.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0203587 
DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 100 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 130,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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Toto platí i pro léčivý přípravek: 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0186359     DESLORATADINE LUPIN 5 MG      5MG TBL FLM 100 

    POTAHOVANÉ TABLETY  
 
46.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179954 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
47.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179955 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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48.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179957 DESLORATADIN MYLAN 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
49.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0178660 
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
50.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
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0178661 
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 50 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
51.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0178662 
DESLORATADIN +PHARMA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
52.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0206606 DESLORATADIN STADA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
53.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0206607 DESLORATADIN STADA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
54.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218434 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 

 

5MG TBL NOB 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218290     DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 30 
0215383     DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 30 
0203645     DESLORATADIN PMCS 5 MG      5MG TBL NOB 30 
 
55.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218435 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 

 

5MG TBL NOB 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218291     DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 50 
0215384     DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 50 
0203646     DESLORATADIN PMCS 5 MG      5MG TBL NOB 50 
 
 
56.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218437 DESLORATADIN XANTIS 5 MG 

 

5MG TBL NOB 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0218293    DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 90 
0215386    DESLORATADIN SANECA 5 MG     5MG TBL NOB 90 
0203648    DESLORATADIN PMCS 5 MG      5MG TBL NOB 90 
 
57.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0192483 
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML 
PERORÁLNÍ ROZTOK 
 

0,5MG/ML POR SOL 60ML 
STŘÍKAČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 7,80 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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58.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0192485 
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML 
PERORÁLNÍ ROZTOK 
 

0,5MG/ML POR SOL 120ML 
STŘÍKAČKA 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady 
 
59.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0178929 
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 
60.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0178930 
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
61.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0178931 
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG 
POTAHOVANÉ TABLETY 
 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
62.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168948 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
63.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168949 DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
64.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0183686 DESLORATADINE TEVA 

 

0,5MG/ML POR SOL 1X120ML 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
65.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168842 DESLORATADINE TEVA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
66.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168847 DESLORATADINE TEVA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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67.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168849 DESLORATADINE TEVA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
68.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0168851 DESLORATADINE TEVA 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 
117,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 
69.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0120929 EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

120MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
70.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0120937 EWOFEX 180 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

180MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 58,50 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
71.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0164036 FEXIGRA TABLETY 120 MG 

 

120MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
72.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0164038 FEXIGRA TABLETY 120 MG 

 

120MG TBL FLM 60 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 78,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
73.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0164031 FEXIGRA TABLETY 180 MG 

 

180MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 58,50 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
74.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0164033 FEXIGRA TABLETY 180 MG 

 

180MG TBL FLM 60 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
75.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0083827 FLONIDAN 10 MG DISTAB 

 

10MG POR TBL DIS 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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76.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0083397 FLONIDAN 10 MG DISTAB 

 

10MG POR TBL DIS 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
77.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0014910 FLONIDAN 10 MG TABLETY 

 

10MG TBL NOB 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
78.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0053639 FLONIDAN 10 MG TABLETY 

 

10MG TBL NOB 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
79.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0088734 FLONIDAN 10 MG TABLETY 

 

10MG TBL NOB 10 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
80.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0001700 FLONIDAN 5 MG/5 ML SUSPENZE 

 

5MG/5ML POR SUS 120ML 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
81.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178686 JOVESTO 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

 

0,5MG/ML POR SOL 120ML 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 15,60 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
82.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178675 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady 
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83.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178681 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 10 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 13,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
84.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178682 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
85.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178683 JOVESTO 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 50 I 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
86.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0155305 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 28 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
87.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0155312 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
88.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202935 
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 28 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179802     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 28 
0202772     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 28 
 
89.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202936 
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179803     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 30 
0202773     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 30 
 
90.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202938 
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
Toto platí i pro léčivé přípravky  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179805     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 50 
0202775     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 50 
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91.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0202942 
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY 
 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
Toto platí i pro léčivé přípravky: 
  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0179809     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 90 
0202779     LEVOCETIRIZIN HETERO 5 MG     5MG TBL FLM 90 
 
92.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0198579 LEVOXAL 5 MG 

 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady 
 
93.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0040711 LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 

 

10MG TBL NOB 100 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 130,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
94.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0097393 LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 

 

10MG TBL NOB 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 
95.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178691 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
96.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0178693 LOTERA 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady 
 
97.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0177810 TAMALIS 1 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

 

1MG/ML POR SOL 120ML 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 15,60 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
98. 
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0114302 TAMALIS 10 MG TABLETY 

 

10MG TBL NOB 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
99.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0114303 TAMALIS 10 MG TABLETY 

 

10MG TBL NOB 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady 
 
100.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0151847 VOLNOSTIN 

 

5MG TBL FLM 28 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
101.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0151848 VOLNOSTIN 

 

5MG TBL FLM 30 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
102.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0151850 VOLNOSTIN 

 

5MG TBL FLM 50 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
103.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0151854 VOLNOSTIN 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
104.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0148673 XADOS 20 MG TABLETY 

 

20MG TBL NOB 30 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
105.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0148675 XADOS 20 MG TABLETY 

 

20MG TBL NOB 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
106.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0032720 XYZAL 

 

5MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
107.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0042953 XYZAL 

 

5MG TBL FLM 28 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
108.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0085142 XYZAL 

 

5MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
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bez podmínek úhrady 
 
109.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0062806 XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK 

 

0,5MG/ML POR SOL 1X200ML 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 26,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
110.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145173 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 28 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 
111.  
zařazuje léčivý přípravek  
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kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145174 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 I 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
112.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145175 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 I 
 

na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
113.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145178 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 28 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
114.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145179 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
115.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145180 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 II 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
116.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145183 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 28 III 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
117.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145184 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 III 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
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118.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0145185 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 III 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
bez podmínek úhrady 
 
119.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216530 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 28 IV 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 36,40 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
120.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216531 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 50 IV 
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na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
121.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0216532 ZENARO 5 MG 

 

5MG TBL FLM 90 IV 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
122.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0005496 ZODAC 

 

10MG TBL FLM 60 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 78,00 Kč 
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a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
123.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0066030 ZODAC 

 

10MG TBL FLM 30 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 39,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
124.  
zařazuje léčivý přípravek  
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0099600 ZODAC 

 

10MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
 



 
 
 
 
   

 Ministerstvo zdravotnictví  67  
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

 

125.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0155685 ZYRTEC 

 

10MG TBL FLM 50 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 65,00 Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady 
 
126.  
zařazuje léčivý přípravek  
 
kód SÚKL: název: doplněk názvu: 
0155686 ZYRTEC 

 

10MG TBL FLM 90 
 

 
na základě ustanovení  § 15 odst. 9 písm. e) a dle ustanovení § 39c odst. 1 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění a dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. do referenční skupiny č. 96/2 
– antihistaminika nesedativní, p.o. 
 
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 117,00 
Kč 
 
a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku na základě 
ustanovení § 15 odst. 9 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění nemění a zůstávají 
stanoveny takto: 
 
bez podmínek úhrady“. 
 

II. 
Odvolání 

 
Odvolatel podal dne 5. 6. 2017 proti napadenému rozhodnutí osobně odvolání. Patnáctidenní 
lhůta pro odvolání uplynula dne 15. 6. 2017. Odvolání bylo tedy podáno včas. Odvolatel 
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napadá napadené rozhodnutí v rozsahu výroku č. 1, který je podmiňujícím výrokem k výrokům 
ostatním a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu napadeného výroku 
a vrácení věci Ústavu k novému projednání. Ministerstvo konstatuje, že s ohledem na 
skutečnost, že výrok č. 1 je podmiňujícím výrokem ke všem ostatním výrokům napadeného 
rozhodnutí, napadá odvolatel napadené rozhodnutí v celém jeho rozsahu. Odvolatel je ve 
vztahu k výrokům č. 104 a 105 držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, které jsou 
v těchto výrocích uvedené. 
 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí odvolacími námitkami, se kterými se odvolací 
orgán vypořádává následovně. 

 
Odvolatel brojí proti postupu Ústavu při posouzení veřejného zájmu. Dle názoru odvolatele se 
Ústav soustředil pouze na veřejný zájem na zajištění fungování systému zdravotnictví 
a udržení jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění. 
Dle názoru odvolatele však Ústav nedostatečně, případně netransparentně posoudil veřejný 
zájem na zajištění dostupnosti hrazených služeb pro skupinu pacientů – dětí ve věku od 2 do 
6 let. Ústav k výše uvedené námitce odvolatele uplatněné v rámci jeho vyjádření po vydání 
hodnotící zprávy uvedl v napadeném rozhodnutí, že: „Ústav konstatuje, že posouzením 
veřejného zájmu tak, jak o něm hovoří ustanovení § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, se Ústav zabývá již při samotném postupu podle ustanovení § 39b odst. 2 téhož 
zákona, když zkoumá kritéria v tomto ustanovení uvedená. Blíže je pak specifikován 
v ustanovení § 16 prováděcí vyhlášky, které umožňuje úhradu ve veřejném zájmu zvýšit.“ 
 
Veřejný zájem (tj. kritérium uvedené v písmenu d) ustanovení § 39b odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb.) se však má dle odvolatele posuzovat při „stanovení výše a podmínek úhrady“, 
tj. v celém procesu zahrnujícím stanovení základní úhrady, v případné úpravě základní úhrady 
[podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „vyhláška č. 376/2011 Sb.“)], v případné 
úpravě úhrady přípravku nebo skupiny přípravků (podle ustanovení § 31 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.), v případném stanovení zvýšené úhrady, a v případném stanovení podmínek 
úhrady. Ústav tedy podle svého konstatování posoudil veřejný zájem pouze z hlediska 
případné úpravy základní úhrady (Ústavem zmiňované ustanovení § 16 prováděcí vyhlášky 
č. 376/2011 Sb.). Odvolatel namítá, že Ústav neposoudil veřejný zájem na zachování 
dostupnosti hrazených služeb pro skupinu pacientů ve věku od 2 do 6 let při zvažování 
případného stanovení zvýšené úhrady podle ustanovení § 39b odstavce 11 zákona 
č. 48/1997 Sb. (dále též „zvýšená úhrada“) ve spojení s ustanovením § 35 prováděcí 
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vyhlášky č. 376/2011 Sb. Případně – pokud jej posoudil, neuvedl podrobnosti posouzení 
v odůvodnění rozhodnutí, a posouzení je tak netransparentní. 
 
Zatímco postup zhodnocení veřejného zájmu při úpravě základní úhrady resp. při úpravě 
úhrady přípravku nebo skupiny přípravků je přesně popsán v ustanovení § 16 resp. § 31 
prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb., posouzení veřejného zájmu při stanovení zvýšené 
úhrady konkretizováno v prováděcí vyhlášce č. 376/2011 Sb. není a Ústavu je tak dán 
prostor ke správnímu uvážení týkajícímu se konkrétní skupiny pacientů. 
 
Správní úvahy Ústavu, uvedené v napadeném rozhodnutí resp. ve vypořádání námitky 
odvolatele, se však netýkají specificky skupiny pacientů ve věku od 2 do 6 let. Obecná 
argumentace Ústavu je založena na tom, že žádná specifická podskupina pacientů nemá 
podle zákona nárok na zajištění plně hrazeného přípravku, je-li v příslušné skupině přílohy 
č. 2 zajištěn alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek. Ať už tou specifickou podskupinou 
jsou pacienti s určitou diagnózou nebo komorbiditou, nebo pacienti určitého věku, nebo např. 
těhotné ženy apod. 
 
Odvolatel ve svém odvolání uvádí, že nenavrhoval Ústavu, aby při posuzování veřejného 
zájmu na zajištění dostupnosti hrazených služeb pro skupinu pacientů ve věku od 2 do 6 let 
postupoval podle ustanovení § 39c odstavce 5 zákona č. 48/1997 Sb., ale navrhoval Ústavu, 
aby postupoval podle § 39b odstavce 11 zákona č. 48/1997 Sb. a aby zhodnotil určitou 
lékovou formu pro určitou skupinu pacientů. 
 
Odvolatel namítá, že Ústav nedostatečně zhodnotil lékovou formu (tekutou nedělenou formu) 
pro určitou skupinu pacientů (děti ve věku od 2 do 6 let) tak, jak uvádí § 39b odstavec 11 
zákona č. 48/1997 Sb. V napadeném rozhodnutí se například neuvádí fakt, že započitatelné 
doplatky na tekuté nedělené formy vhodné pro tuto skupinu pacientů jsou vypočítány podle 
doplatků pevných lékových forem, jež pro tuto skupinu pacientů nejsou vhodné. Např. 
započitatelný doplatek na léčivý přípravek XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK bude 
0 Kč, neboť přípravek CEZERA 5 MG, 5MG TBL FLM 30 I, bude plně hrazen. 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 196-2015 ze dne 11. 5. 2016, odkazovaný 
Ústavem v napadeném rozhodnutí, přitom v odstavci 40 výslovně zmiňuje, že „pojištěnci, kteří 
by vynakládali za doplatky na léčiva velké částky, mají právo na úhradu zaplacených částek 
nad stanovený limit dle § 16b zákona č. 48/1997 Sb. Tato právní úprava přitom nepochybně 
sleduje legitimní cíl, kterým je spravedlivé rozdělení prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění pro potřeby zajištění lékařské péče o pojištěnce“. 
 
Odvolatel si je vědom, že výpočet započitatelných doplatků podle léčivých přípravků, jež 
nemusí nutně být použitelné u všech skupin pacientů, je v souladu s ustanovením § 16b 
zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Odvolatel očekává, že Ústav v rámci posouzení veřejného zájmu na zajištění dostupnosti 
hrazených služeb tuto skutečnost vyhodnotí a dostupnost hrazených služeb pro skupinu 
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pacientů ve věku od 2 do 6 let transparentním způsobem posoudí a popis tohoto posouzení 
uvede ve spisu. 
 
Odvolatel se nadále domnívá, že neexistence plně hrazeného přípravku, respektive přípravku 
se započitatelnou celou výší doplatku pro pacienty ve věku od 2 do 6 let, by mohla být 
kvalifikována jako nepřímá diskriminace podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 198/2009 Sb.“), kdy 
na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe jsou z důvodu věku pacienti 
od 2 do 6 let znevýhodněni v přístupu k hrazené zdravotní péči oproti ostatním pacientům. 
 
Pokud je zákon o veřejném zdravotním pojištění formulován tak, že při jeho aplikaci 

1) malé děti užívající malé dávky mají malou úhradu na den léčby a nemají proto k 
dispozici plně hrazený přípravek, 

2) započitatelné doplatky u pro ně vhodných přípravků jsou přitom nulové,  
jedná se o diskriminační důsledek zdánlivě neutrálního ustanovení. 
 
Napravení tohoto diskriminačního důsledku je nepochybně ve veřejném zájmu na zajištění 
dostupnosti hrazených služeb, a Ústav jej mohl napravit stanovením jedné další zvýšené 
úhrady. 
 
Odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán výrok č. 1 napadeného rozhodnutí Ústavu zrušil a věc 
vrátil Ústavu k novému projednání, zejména se zřetelem na zhodnocení tekuté nedělené 
formy pro skupinu pacientů ve věku od 2 do 6 let. 
 
Odvolací orgán uvádí k námitkám odvolatele následující. 
 
Podstatou úvodní námitky je to, že Ústav v napadeném rozhodnutí pouze obecně posoudil 
veřejný zájem na zajištění fungování systému zdravotnictví a udržení jeho stability v rámci 
finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění, aniž by  specificky, dostatečně 
a transparentně posoudil veřejný zájem na zajištění dostupnosti hrazených služeb pro skupinu 
pacientů ve věku od 2 do 6 let při zvažování případného stanovení zvýšené úhrady podle 
ustanovení § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. ve spojení s ustanovením § 35 prováděcí 
vyhlášky č. 376/2011 Sb. 
 
Pojem veřejný zájem je v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění definován v 
ustanovení § 17 odst. 2 tohoto zákona jako veřejný zájem na zajištění kvality a dostupnosti 
hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních 
možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále též „veřejný zájem“). Toto ustanovení 
definuje veřejný zájem pro účel tohoto zákona vysoce neurčitými obecnými pojmy a lze jej 
chápat jako princip, obecnou zásadu. Tento neurčitý pojem je definován dalšími obecnými 
neurčitými pojmy, které je nutné posuzovat v dalších souvislostech tak, jak je vymezuje dále 
zákon č. 48/1997 Sb. Požadavek na posouzení veřejného zájmu v řízení o stanovení 
maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady klade vysoké nároky na rozhodující správní 
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orgán, který má při rozhodování přihlédnout i k veřejnému zájmu tak, aby dostál rovnováhy 
mezi dvěma jeho protipóly – požadavkem na zajištění bezplatné zdravotní péče a limitovaným 
objemem finančních prostředků na její úhradu. Při posuzování veřejného zájmu je tak dle 
názoru odvolacího orgánu potřeba zohledňovat oba protipóly pokud možno stejnou měrou a 
nezaměřovat se výlučně na zajištění bezplatné zdravotní péče. 
 
Ustanovení § 13 zákona č. 48/1997 Sb. definuje hrazené služby a poskytuje jejich taxativní 
výčet, avšak zároveň určuje, že rozsah a podmínky jejich poskytování jsou dále stanoveny 
zákonem č. 48/1997 Sb. Jednou z hrazených služeb je dle tohoto výčtu i poskytování léčivých 
přípravků, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb. Rozsah 
a podmínky stanovení úhrady u léčivých přípravků je pak upraven v ustanoveních § 39b 
až 39p zákona č. 48/1997 Sb. Zohlednění veřejného zájmu v řízení o stanovení výše 
a podmínek úhrady je uvedeno v ustanovení § 39b odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., 
které odkazuje na ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona. Odvolací orgán konstatuje, že 
posouzením veřejného zájmu tak, jak o něm hovoří ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
č. 48/1997 Sb., se Ústav zabývá již při samotném postupu podle ustanovení § 39b odst. 2 
téhož zákona, když zkoumá kritéria v tomto ustanovení uvedená. Blíže je pak specifikován 
v ustanovení § 16 vyhlášky č. 376/2011 Sb., které umožňuje ve veřejném zájmu zvýšit 
základní úhradu. 
  
Ústav na stranách 65 až 67 napadeného rozhodnutí uvedl, že při stanovení základní úhrady 
posoudil možnost navýšení základní úhrady ve veřejném zájmu s ohledem především 
na zajištění kvality a dostupnosti poskytování přípravků a shledal, že zákonné podmínky 
pro navýšení úhrady s ohledem na veřejný zájem dle ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky 
č. 376/2011 Sb. jsou splněny. Ústav tedy upravil základní úhradu podle ustanovení § 16 
odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., tak že byla stanovena ve výši 1,3000 Kč za ODTD. 
Odvolací orgán dále uvádí, že ustanovení § 16 odst. 3 vyhlášky č. 376/2011 Sb. vylučuje 
zvýšení základní úhrady dle odst. 1 a současně dle odst. 2. Lze tedy konstatovat, že se Ústav 
při stanovení základní úhrady veřejným zájmem zabýval dostatečně a v souladu 
s požadavky zákona č. 48/1997 Sb. a nelze mu tedy v tomto směru nic vytknout. 
 
Odvolatel v rámci svého odvolání uvedl mimo jiné, že „...nenavrhoval Ústavu, aby při 
posuzování veřejného zájmu na zajištění dostupnosti hrazených služeb pro skupinu pacientů 
ve věku od 2 do 6 let postupoval podle § 39c odstavce 5 zákona,“ a dále, že ale „...navrhoval 
Ústavu, aby postupoval podle § 39b odstavce 11 a aby zhodnotil určitou lékovou formu pro 
určitou skupinu pacientů.“ Dále pak odvolatel uvedl, že Ústav nedostatečně zhodnotil tekutou 
lékovou nedělenou formu pro určitou skupinu pacientů (dětí ve věku od 2 do 6 let) postupem 
podle ustanovení § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolatel uplatnil v zásadě obdobně tuto část námitky již v průběhu prvoinstančního 
správního řízení. Ústav se s těmito námitkami odvolatele vypořádal na straně 59 napadeného 
rozhodnutí, kde uvedl mimo jiné, že: „Ústav k výše uvedenému konstatuje, že dle ustanovení 
§ 39b odst. 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění Ústav stanoví léčivému přípravku 
nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše a podmínek úhrady odpovídající 
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základní úhradě referenční skupiny i jednu další zvýšenou úhradu tam, kde je tato zvýšená 
úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu 
pacientů. Na základě hodnocení posuzovaných léčivých přípravků nebyla nalezena specifická 
indikace ani určitá skupina pacientů, pro které by bylo možné stanovit jednu další zvýšenou 
úhradu. Ústav takto rozhodl ve druhé hloubkové revizi léčivých přípravků v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 96/2 - 
antihistaminika nesedativní, p.o., vedené Ústavem pod sp. zn. SUKLS52294/2013, kde 
rozhodnutí vydané dne 18. 6. 2014 nabylo právní moci dne 23. 7. 2016. Další zvýšená úhrada 
léčivým přípravkům v tekuté nedělené lékové formě nebyla stanovena ani v předchozí 
pravomocně vykonatelné zkrácené revizi vedené pod sp. zn. SUKLS50208/2015. Ústavu 
přitom nebyly doručeny žádné nové důkazy, které by změnu hodnocení podmínek pro 
přiznání další zvýšené úhrady dostatečně zdůvodnily.  
V souladu s platnou legislativou byly léčivým látkám z této skupiny terapeuticky zaměnitelných 
přípravků stanoveny jednotné výše ODTD pro tuhé perorální i tekuté nedělené lékové formy, 
k nimž se vztahuje shodná základní úhrada referenční skupiny, která tedy byla stanovena 
jednotně pro dospělou i dětskou populaci. Léčivé přípravky z referenční skupiny č.96/2 nemají 
základní úhradu omezenou podmínkami úhrady, populace pacientů od 2 do 6 let není tedy 
specifickou skupinou pacientů, pro kterou by nebyla stanovena již základní úhrada. Ústav tedy 
s odkazem na výše uvedené a v souladu s platnou legislativou další zvýšenou úhradu tekutým 
perorálním léčivým přípravkům pro pacienty od 2 do 6 let věku nepřiznal.“  
 
Ministerstvo s citovanými závěry Ústavu souhlasí a uvádí k této části námitky následující.  
 
Základní úhrada jednotlivých léčivých přípravků se v rámci referenční skupiny stanovuje podle 
referenčního přípravku, tj. přípravku rozhodného pro stanovení základní úhrady.  
Rozdíly v účinnosti, bezpečnosti či míře součinnosti léčených pacientů mezi posuzovaným 
přípravkem a přípravkem rozhodným pro stanovení základní úhrady je možné zohlednit 
v rámci bonifikace. Bonifikovat lze úhradu přípravků dále s ohledem na lékovou formu či ve 
veřejném zájmu. Nicméně z obsahu odvolání je zřejmé, že odvolatel skutečnost, že úhrada 
žádných předmětných léčivých přípravků nebyla v rámci předmětného správního řízení 
bonifikována, nerozporuje. Odvolací orgán tedy jen pro úplnost uvádí, že zákonné 
předpoklady pro bonifikaci předmětných léčivých přípravků nebyly naplněny, a to především 
z důvodu, že nebyly splněny požadavky ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 376/2011 Sb., 
které stanoví, že „Bonifikace nebo malifikace úhrady se provádí na návrh po předložení 
příslušných důkazů, především komplexního farmakoekonomického hodnocení včetně 
hodnocení nákladové efektivity předloženého osobou, která o bonifikaci nebo malifikaci 
požádala. Předložené hodnocení musí zahrnovat veškeré podstatné vlastnosti hodnocené 
farmakoterapie, zejména náklady a přínosy s ní spojené. Přípravek musí být nákladově 
efektivní i po bonifikaci.“ Odvolací orgán po přezkoumání správního spisu zjistil, že bonifikace 
úhrady nebyla v rámci předmětného správního řízení navržena a nebyly předloženy ani 
příslušné důkazy – nebyl tedy naplněn zákonný předpoklad pro její provedení. 
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Dále je možné léčivému přípravku v rámci referenční skupiny stanovit jednu další úhradu 
zvýšenou tam, kde je tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, 
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou 
indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů (viz dále). 
 
Podle ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Hodnocení nákladové 
efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které 
nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo u kterých je navrhováno 
preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u kterých je požadováno 
stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno 
zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní 
úhradě.“ 
 
Podle ustanovení § 39b odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. platí, že Ústav při stanovení 
výše a podmínek úhrady u léčivého přípravku posuzuje účastníkem řízení předložené 
hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění 
způsobeného užíváním léčivého přípravku, s vyjádřením nákladů na jednoho pacienta 
a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení nebo změny výše 
a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků, u kterých je 
požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení 
úhrady oproti základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo 
oproti ostatním léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely v referenční 
skupině. 
 
Podle ustanovení § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. platí, že: „Ústav stanoví léčivému 
přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše a podmínek úhrady 
odpovídající základní úhradě referenční skupiny i jednu další úhradu zvýšenou tam, kde je 
tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou 
skupinu pacientů. Pro stanovení zvýšené úhrady se použijí ustanovení pro stanovení 
úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely obdobně.“ 
 
Odvolací orgán uvádí, že po přezkoumání správního spisu vedeného v rámci předmětného 
správního řízení zjistil, že žádným účastníkem předmětného správního řízení nebylo 
předloženo hodnocení nákladové efektivity v souvislosti s požadavkem zvýšené úhrady 
tekutých nedělených lékových forem předmětných léčivých přípravků. Ústav tak neměl, 
zákonem stanovený podklad pro stanovení zvýšené úhrady a nemohl tedy stanovit 
jednu další zvýšenou úhradu dle ustanovení § 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.  
 
Odvolací orgán v této souvislosti dodává, že Ústav nemůže stanovit zvýšenou úhradu bez 
splnění výše uvedených zákonných požadavků, neboť by se jednalo o rozšíření jeho 
pravomocí nad zákonný rámec – Ústav je totiž jako správní orgán vázán zásadou 
enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí tj., že státní moc lze uplatňovat jen v případech, 
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v mezích a způsoby, které stanoví zákon (viz čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 
2 Listiny základních práv a svobod – zásada legality). Povinnost správního orgánu postupovat 
v souladu s právními předpisy, jakož i s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu, nemůže být popřena pouhým odkazem na veřejný zájem. Ministerstvo v této 
souvislosti dodává, že nelze bez dalšího upravit základní úhradu pouze s odkazem na 
ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Pokud odvolatel či jiný účastník řízení 
disponoval podklady rozhodnými pro např. stanovení jedné další zvýšené úhrady léčiv či 
provedení bonifikace úhrady léčiv, měl možnost tyto podklady Ústavu předložit ve lhůtě 
pro navrhování důkazů a podávání jiných návrhů dle ustanovení § 39p odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb. – to se však nestalo. S ohledem na výše uvedené tedy nebylo ani namístě, 
aby Ústav v rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl posouzení možnosti aplikace 
§ 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb. či dostupnosti hrazených služeb pro skupinu pacientů 
ve věku od 2 do 6 let. Nebylo tedy ani namístě vytvořit spisový podklad obsahující uvedené 
posouzení a zakládat ho do správního spisu, jak se nesprávně domnívá odvolatel.  
 
Námitka je vzhledem k výše uvedenému v této části nedůvodná. 
 
Ministerstvo dále uvádí, že nelze souhlasit s odvolatelem vysloveným názorem, že Ústavu je 
při stanovení zvýšené úhrady dán prostor ke správnímu uvážení týkajícímu se konkrétní 
skupiny pacientů. Ústav je totiž oprávněn další zvýšenou úhradu stanovit, jen pokud je její 
stanovení vhodné na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu 
pacientů (§ 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.). Nemá tedy možnost zvážit okolnosti případu 
a na základě toho rozhodnout, zda další zvýšenou úhradu stanoví či nestanoví (tedy vybrat 
z dvou možných řešení), nýbrž je povinen ji stanovit vždy, když jsou pro tento postup 
splněny zákonné podmínky. Jinými slovy role Ústavu ve vztahu ke stanovení zvýšené 
úhrady spočívá pouze ve zjištění, zda byly splněny zákonné požadavky a v případě, že dojde 
k závěru, že tyto požadavky byly skutečně splněny, zvýšenou úhradu přizná. Námitka je tedy 
v této část nedůvodná. 
 
Odvolací orgán uvádí, že po přezkoumání spisové dokumentace neshledal v postupu 
Ústavu žádné pochybení, které by způsobilo, že by bylo napadené rozhodnutí v rozporu 
s požadavkem hodnocení veřejného zájmu. 
 
Co se týče námitky odvolatele, že Ústav neuvedl v napadeném rozhodnutí fakt, že 
započitatelné doplatky na tekuté nedělené formy jsou vypočítány podle doplatků pevných 
lékových forem, uvádí odvolací orgán následující.  
 
Je pravdou, že ustanovení § 16b zákona č. 48/1997 Sb. upravuje mimo jiné povinnost 
zdravotních pojišťoven uhradit pojištěnci částku, o kterou překračuje součet započitatelných 
doplatků stanovený limit dle tohoto ustanovení, nicméně tato okolnost nebyla pro předmětné 
správní řízení relevantní. Výše započitatelných doplatků ani jejich výpočet totiž nejsou 
předmětem předmětného správního řízení a vyplývají přímo ze zákona. Nadto platné právní 
předpisy neukládají Ústavu žádnou povinnost zabývat se výší započitatelných doplatků do 
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limitu dle ustanovení § 16b zákona č. 48/1997 Sb. v rámci správních řízení dle části šesté 
zákona o veřejném pojištění. Podle ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu platí, že 
v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 
a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Z ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu tak nevyplývá 
žádná povinnost správního orgánu, uvádět v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti (respektive 
jejich posouzení či vyhodnocení), které jsou pro dané správní řízení irelevantní, takový postup 
by ostatně byl nadbytečný a snižoval by srozumitelnost rozhodnutí pro jeho adresáty. 
Ministerstvo nepovažuje vzhledem k uvedenému za relevantní ani odkaz odvolatele na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 196/2015 ze dne 11. 5. 2016. Námitka je 
z uvedených důvodů v této části nedůvodná. 
 
Odvolatel dále namítá, že neexistence plně hrazeného přípravku, respektive přípravku se 
započitatelnou celou výší doplatku pro pacienty ve věku od 2 do 6 let by mohla být 
kvalifikována jako nepřímá diskriminace podle zákona č. 198/2009 Sb., kdy na základě 
zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe jsou z důvodu věku pacienti od 2 do 6 let 
znevýhodněni v přístupu k hrazené zdravotní péči oproti ostatním pacientům.  
 
Odvolací orgán s tímto názorem odvolatele nesouhlasí, a to z následujících důvodů.  
  
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb. se přímou diskriminací rozumí takové 
jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází 
nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu 
rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry či světového názoru. 
  
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb. se nepřímou diskriminací rozumí takové 
jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe 
je z některého z důvodů uvedených v ustanovení § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti 
ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je 
objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené 
a nezbytné. 
 
Komentářová literatura k ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb. (Boučková, P., 
Havelková, B., Koldinská, K., Kühnová, E., Kühn, Z., Whelanová, M.,  Antidiskriminační zákon. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 204) se k pojmu nepřímé diskriminace 
vyjadřuje takto: „Ustanovení podává definici jedné ze základních forem diskriminace, a to 
diskriminace nepřímé. Základní charakteristikou nepřímo diskriminačního jednání je, že 
působí navenek neutrálně (tedy nebere výslovně jako základní rozlišovací kritérium pohlaví, 
rasu, věk či jiný diskriminační důvod), avšak diskriminuje ve svých důsledcích, tedy fakticky 
dopadá tíživěji na skupinu osob vymezenou podle pohlaví, rasy, věku apod. Nepřímo 
diskriminační jednání však není zakázáno absolutně; je možno jej ospravedlnit legitimním 
cílem při respektování zásady proporcionality.“  
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Odvolací orgán zastává názor, že právní úprava regulace cen a úhrad léčiv obsažená 
zejména v zákoně o veřejném zdravotním pojištění neobsahuje ustanovení, která by 
naplňovala znaky přímé anebo nepřímé diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb. (dále 
též „nepřímá diskriminace“). Konkrétně k odvolatelem vznesené námitce ohledně nepřímé 
diskriminace odvolací orgán uvádí, že v předchozí větě uvedená právní úprava nesplňuje 
znaky charakterizované v definici ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., a to 
vzhledem k následujícímu.  
 
Odvolatel předně neuvedl, které konkrétní ustanovení zákon č. 48/1997 Sb. považuje za 
nepřímo diskriminační, nicméně poznamenal, že diskriminační (respektive nepřímo 
diskriminační) stav spatřuje za této situace: 
 „Pokud je zákon o veřejném zdravotním pojištění formulován tak, že při jeho aplikaci 

1) malé děti užívající malé dávky mají malou úhradu na den léčby a nemají proto k 
dispozici plně hrazený přípravek, 

2) započitatelné doplatky u pro ně vhodných přípravků jsou přitom nulové, jedná se o 
diskriminační důsledek zdánlivě neutrálního ustanovení.“ 

 
Ohledně „započitatelných doplatků“ odvolací orgán odkazuje na své vypořádání týkající se 
doplatků výše v tomto rozhodnutí, kde svůj názor již dostatečně ozřejmil. Odvolací orgán 
dodává, že pokud celková částka uhrazená pojištěncem za doplatky na částečně hrazené 
léčivé přípravky překročí v kalendářním roce limit ve výši 1000 Kč u dětí mladších 18 let, je 
zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Tuto 
částku je zdravotní pojišťovna povinna uhradit do 60 kalendářních dnů po uplynutí 
kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V kalendářních čtvrtletích následujících 
po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byl tento limit již překročen, je zdravotní pojišťovna 
povinna uhradit pojištěnci částku ve výši součtu doplatků započitatelných do limitu 
za příslušné kalendářní čtvrtletí do 60 kalendářních dnů po uplynutí každého takového 
kalendářního čtvrtletí.  
Výše doplatku u konkrétního léčivého přípravku závisí výrazně na obchodní politice osob 
obchodujících s lékem (držitele rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren), což je důvod, 
proč v praxi vzniká různá výše doplatků, neboť cena léků je úředně stanovena jako horní limit 
a léky mohou být obchodovány pod úrovní úředně stanovené maximální ceny a horního limitu 
obchodní přirážky. Jinými slovy, osoba obchodující s léky nemusí uplatnit úředně stanovenou 
cenu v její maximální výši, ale může obchodovat lék za cenu nižší. Stejně tak nemusí být 
uplatněna ani maximální obchodní přirážka (viz slevy lékáren na doplatky). Z tohoto důvodu 
pak často je v některých lékárnách doplatek velmi nízký nebo dokonce nulový. Toto nastavení 
cenové regulace je ve prospěch pacientů, neboť umožňuje, aby osoby obchodující s léky mezi 
sebou vzájemně soutěžily prostřednictvím ceny, jakožto silně konkurenčního parametru.  
Pokud předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze 
nahradit, má pojištěnec právo požádat v lékárně o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou 
léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou s nižším doplatkem. 
Tímto způsobem lze doplatek snížit. Pokud předepisující lékař na receptu vyznačí, že 
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předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (na receptu vyznačí "Nezaměňovat"), tak se 
do ochranného limitu započítává doplatek v plné výši.  
Odvolací orgán má za to, že k žádnému diskriminačnímu důsledku ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb. a jeho aplikace vůči osobám ve věku od 2 do 6 let nedochází.  
 
Dále jak již bylo uvedeno výše, Ústav musí při vedení správních řízení dle části šesté zákona 
č. 48/1997 Sb. přihlédnout či posoudit v zákonem daných situacích veřejný zájem tak, aby 
dostál rovnováhy mezi dvěma jeho protilehlými legitimními cíly – požadavkem na zajištění 
bezplatné zdravotní péče a limitovaným objemem finančních prostředků na její úhradu. 
Při posuzování veřejného zájmu je nutné zohledňovat oba protipóly pokud možno stejnou 
měrou a nezaměřovat se výlučně na zajištění bezplatné zdravotní péče.  
 
Jak již bylo podrobněji uvedeno výše, zákon o veřejném zdravotním pojištění obsahuje 
dostatek mechanismů umožňujících při stanovení úhrady léčiv zohlednění specifik vybraných 
indikací nebo určitých skupin pacientů. Takovým mechanismem je zejména institut jedné další 
zvýšené úhrady např. pro určitou skupinu pacientů (§ 39b odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.) či 
možnost úpravy úhrady formou bonifikace (Hlava III. vyhlášky č. 376/2011 Sb.). Nicméně 
odvolací orgán v této souvislosti znovu konstatuje, že nezbytným předpokladem pro 
stanovení zvýšené úhrady či úpravy úhrady formou bonifikace, je naplnění požadavků 
právních předpisů – tedy předložení podkladů ze strany účastníků řízení. Ústav totiž 
nemůže stanovit zvýšenou úhradu či upravit úhradu formou bonifikace bez naplnění 
uvedených kategorických požadavků vyplývajících z platných právních předpisů, neboť 
by se jednalo o rozšíření jeho pravomocí nad zákonný rámec (viz výše).  
 
Léčivým látkám z referenční skupiny č. 96/2 byly stanoveny jednotné výše ODTD pro tuhé 
perorální i tekuté nedělené lékové formy, jimž odpovídá shodná základní úhrada této skupiny 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, která tedy byla stanovena jednotně pro 
dospělou i dětskou populaci. Jak vyplývá z výroků č. 2 až 126 napadeného rozhodnutí, léčivé 
přípravky z referenční skupiny č. 96/2 nemají úhradu omezenou podmínkami úhrady, a proto 
populace pacientů od 2 do 6 let není specifickou skupinou pacientů, pro kterou by již nebyla 
stanovena základní úhrada.  
 
Ministerstvo konstatuje, že výše uvedené závěry se vztahují na všechny skupiny pacientů bez 
rozdílu a nespatřuje v nich méně příznivé zacházení či znevýhodnění pro odvolatelem 
uvedenou skupinu pacientů ve věku od 2 do 6 let. Odvolací orgán závěrem konstatuje, že 
považuje postup Ústavu v předmětném správním řízení za správný a souladný s právními 
předpisy upravujícími regulaci cen a úhrad léčiv, a to zejména se zákonem č. 48/1997 Sb. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou úpravou nepovažuje za diskriminační dle zákona 
č. 198/2009 Sb., nepovažuje tedy za diskriminační ani postup Ústavu v předmětném správním 
řízení. Námitka je vzhledem k uvedenému v této části nedůvodná. 
 
Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků XADOS 20 MG TABLETY 
20MG TBL NOB 30, kód 0148673, a XADOS 20 MG TABLETY 20MG TBL NOB 50, kód 
0148675, které jsou předmětem daného správního řízení a které jsou v pevné formě (tablety). 
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Ve svém odvolání však navrhuje zhodnocení a přiznání zvýšené úhrady pro léčivé přípravky 
v tekuté formě. Jinými slovy uplatňuje v odvolací námitce právo, které se týká (je v prospěch) 
jiných účastníků předmětného správního řízení – držitelů rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků v tekuté lékové formě. Protože odvolatel ve svém odvolání uplatňuje práva, která se 
jej netýkají, lze všechny jeho odvolací námitky, které se v souhrnu týkají tekutých lékových 
forem předmětných léčivých přípravků dané referenční skupiny, hodnotit jako nepřípustné. 
 
Odvolací orgán na základě všeho výše uvedeného považuje postup Ústavu v souladu se 
zákonem a napadené rozhodnutí považuje za správné. Námitky odvolatele jsou proto 
nedůvodné. 
 

IV.  
 
Odvolací orgán k výroku č. I tohoto rozhodnutí uvádí následující. 
 
V průběhu odvolacího řízení byla rozhodnutím Ústavu zrušena výše a podmínky úhrady 
ze zdravotního pojištění následujícím předmětným léčivým přípravkům: 
 

 AERIUS 2,5 MG, 2,5MG POR TBL DIS 60, kód Ústavu 0028833, výrok č. 5 
napadeného rozhodnutí,  

 AERIUS 2,5 MG, 2,5MG POR TBL DIS 90, kód Ústavu 0028834, výrok č. 6 
napadeného rozhodnutí,  

 AERIUS 5 MG, 5MG POR TBL DIS 90, kód Ústavu 0028812, výrok č. 11 napadeného 
rozhodnutí, 

 AERIUS 5 MG, 5MG POR TBL DIS 60, kód Ústavu 0028814, výrok č. 12 napadeného 
rozhodnutí, 

 AERIUS 5 MG, 5MG POR TBL DIS 30, kód Ústavu 0028816, výrok č. 13 napadeného 
rozhodnutí, 

 AZOMYR 5 MG, 5MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0026459, výrok č. 24 napadeného 
rozhodnutí, 

 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 50, kód Ústavu 0200158, 
výrok č. 33 napadeného rozhodnutí, 

 DELESIT 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 100, kód Ústavu 0200159, 
výrok č. 34 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN APOTEX 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, 0,5MG/ML POR SOL 
120ML+STŘÍKAČKA, kód Ústavu 0209554, výrok č. 36 napadeného rozhodnutí, 

 FEXIGRA TABLETY 180 MG, 5MG POR TBL DIS 60, kód Ústavu 0164033, výrok 
č. 74 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 28, kód 
Ústavu 0202935, výrok č. 88 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 30, kód 
Ústavu 0202936, výrok č. 89 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 50, kód 
Ústavu 0202938, výrok č. 90 napadeného rozhodnutí, 
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 LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 90, kód 
Ústavu 0202942, výrok č. 91 napadeného rozhodnutí, 

 VOLNOSTIN, 5MG TBL FLM 28 I, kód Ústavu 0151847, výrok č. 100 napadeného 
rozhodnutí, 

 VOLNOSTIN, 5MG TBL FLM 50 I, kód Ústavu 0151850, výrok č. 102 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 28 I, kód Ústavu 0145173, výrok č. 110 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 50 I, kód Ústavu 0145174, výrok č. 111 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 90 I, kód Ústavu 0145175, výrok č. 112 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 28 II, kód Ústavu 0145178, výrok č. 113 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 50 II, kód Ústavu 0145179, výrok č. 114 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 90 II, kód Ústavu 0145180, výrok č. 115 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 28 III, kód Ústavu 0145183, výrok č. 116 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 50 III, kód Ústavu 0145184, výrok č. 117 napadeného 
rozhodnutí, 

 ZENARO 5 MG, 5MG TBL FLM 90 III, kód Ústavu 0145185, výrok č. 118 napadeného 
rozhodnutí. 

 
V průběhu odvolacího řízení zanikla výše a podmínky úhrady ze zákona z důvodu zrušení 
registrace u následujících předmětných léčivých přípravků: 
 

 ALLEGRA 120 MG, 120MG TBL FLM 30 I, kód Ústavu 0103699, výrok č. 15 
napadeného rozhodnutí, 

 ALLEGRA 120 MG, 120MG TBL FLM 50 I, kód Ústavu 0103700, výrok č. 16 
napadeného rozhodnutí, 

 ALLEGRA 120 MG, 120MG TBL FLM 30 II, kód Ústavu 0216786, výrok č. 17 
napadeného rozhodnutí,  

 ALLEGRA 120 MG, 120MG TBL FLM 50 II, kód Ústavu 0216787, výrok č. 18 
napadeného rozhodnutí, 

 CEREX, 10MG TBL FLM 50, kód Ústavu 0003899, výrok č. 25 napadeného 
rozhodnutí, 

 DESLORATADIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 10 II, kód 
Ústavu 0183799, výrok č. 37 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 30 II, kód 
Ústavu 0183803, výrok č. 38 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 50 II, kód 
Ústavu 00183804, výrok č. 39 napadeného rozhodnutí, 



 
 
 
 
   

 Ministerstvo zdravotnictví  80  
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

 

 DESLORATADIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 100, kód 
Ústavu 0183810, výrok č. 40 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 10, kód 
Ústavu 0203576, výrok č. 41 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 30, kód 
Ústavu 0203583, výrok č. 42 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 50, kód 
Ústavu 0203584, výrok č. 43 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 90, kód 
Ústavu 0203586, výrok č. 44 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADIN DR.MAX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 5MG TBL FLM 100, kód 
Ústavu 0203587, výrok č. 45 napadeného rozhodnutí, 

 DESLORATADINE TEVA, 0,5MG/ML POR SOL 1X120ML, kód Ústavu 0183686, výrok 
č. 64 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG, 5MG TBL FLM 28 I, kód Ústavu 0155305, výrok 
č. 86 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOCETIRIZIN ACTAVIS 5 MG, 5MG TBL FLM 90 I, kód Ústavu 0155312, výrok 
č. 87 napadeného rozhodnutí, 

 LEVOXAL 5 MG, 5MG TBL FLM 30 I, kód Ústavu 0198579, výrok č. 92 napadeného 
rozhodnutí. 

 
Vzhledem k tomu, že uvedené léčivé přípravky již nemají stanovenou výši a podmínky úhrady, 
nelze ani vést správní řízení o jejich změně. Na základě toho odvolací orgán ve výroku č. I 
tohoto rozhodnutí část napadeného rozhodnutí ruší a správní řízení v tomto rozsahu 
zastavuje. 
 

V. 
 
Na základě všech výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí.  
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P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 

Mgr. Daniela Rrahmaniová v. r.  
vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků 

podepsáno elektroniky  
 
Rozdělovník: 
Na úřední desku 
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