
 
 
 

OZNÁMENÍ O ÚHRADĚ SLEVY Z DOPLATKU 

V návaznosti na závazky přijaté společností Aspen Pharmacare Ireland Limited a jejími 

přidruženými společnostmi („Aspen“) vůči Evropské komisi („EK“) ohledně některých 

onkologických léčivých přípravků Aspen dle seznamu níže („léčivé přípravky“) oznamujeme, že 

pacienti, kteří uhradili doplatek za níže uvedené léčivé přípravky v období od 1. října 2019 do 30. 

června 2021, mají nárok požadovat od společnosti Aspen úhradu slevy z doplatku. Závazky přijala 

Aspen v odezvě na obavy EK ohledně způsobu, kterým Aspen stanoví ceny léčivých přípravků, 

přičemž společnost na tyto obavy tímto reaguje. 

Výše slevy z doplatku za každý léčivý přípravek: 

Léčivý přípravek Kód SÚKL Sleva z doplatku za 
balení 

Alkeran tablety – balení 25 tbl 0192842 41,02 Kč 

Lanvis 40 mg – balení 25 tbl 0192843 54,67 Kč 

Leukeran tablety – balení 25 tbl 0192844 154,41 Kč 

Purinethol tablety – balení 25 tbl 0136446 165,92 Kč 

 

Pro úhradu slevy z doplatku musí pacienti uplatnit svůj nárok do 31. prosince 2022, přičemž budou 

muset uvést informace, které umožní Aspen ověřit a zpracovat jejich nárok, a též předložit jeden 

z následujících dokladů o úhradě doplatku: 

• Originál účtenky z lékárny  

• Kopie účtenky z lékárny 

• Oznámení zdravotní pojišťovny o úhradě doplatku/„Výpis z osobního účtu pojištěnce“ 

Pacienti se mohou přihlásit ke svému nároku na vrácení jedním z těchto způsobů: 

• Vyplnit formulář na www.cz.aspenonco.com 

• Emailem na adresu aspenonco.cz@aspenpharma.com 

• Kontaktovat Aspen na čísle +420 771 161 562 ve všední dny od 9:00 do 17:00 (vyjma 

státních svátků). 

 

Bližší informace získáte na www.cz.aspenonco.com nebo kontaktováním Aspen na shora 

uvedeném telefonním čísle. 

Se všemi informacemi poskytnutými pacientem bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a 

v souladu s příslušnými zákony (včetně zákonů o ochraně osobních údajů).  

Jste-li tedy pacientem, který může mít nárok na tyto slevy z doplatků, prosím obraťte se na Aspen 

na shora uvedené stránce nebo na telefonním čísle. V případě, že jste zdravotnickým pracovníkem 

a víte o pacientech, na něž by se mohl tento nárok vztahovat, kontaktujte je prosím, seznamte je 

s nárokem na slevu z doplatku a nasměrujte je na tuto webovou stránku nebo telefonní číslo. 
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