
                                      ODŮVODNĚNÍ       III. 

Obecná část 

 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo návrh novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné 

lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických 

zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění 

vyhlášky č. 254/2013 Sb. Vypracování tohoto návrhu bylo nezbytné zejména s ohledem na tu 

skutečnost, že je třeba v podzákonném právním předpise náležitým způsobem provést novelu 

zákona o léčivech, která byla publikována pod č. 66/2017 Sb.  

Tato novela zákona o léčivech mimo jiné zakládá nové zákonné zmocnění, které se týká 

lékáren a dalších provozovatelů oprávněných k výdeji léčivých přípravků. Jde o ustanovení 

§ 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, podle kterého stanovit strukturu, způsob, formu a 

časový interval provozovatelem oprávněným k výdeji léčivých přípravků poskytovaných 

údajů o vydaných léčivých přípravcích Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím 

elektronického hlášení bylo vyhrazeno prováděcímu právnímu předpisu, kterým je právě 

vyhláška č. 84/2008 Sb. zabývající se správnou lékárenskou praxí a bližšími podmínkami 

zacházení s léčivy u provozovatelů oprávněných k výdeji léčivých přípravků.    

Za účelem zajištění vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků na 

trhu v České republice je nutné zajistit, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl pracovat 

s aktuálními a správnými údaji umožňujícími získat celkový přehled o humánních léčivých 

přípravcích a jejich objemu na trhu v České republice. Získané údaje od provozovatelů 

oprávněných k výdeji léčivých přípravků spolu s  údaji získanými od dalších účastníků 

distribučního řetězce, tj. držitelů rozhodnutí o registraci a distributorů, budou kromě plnění 

úkolů svěřených zákonem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv sloužit zejména k aktuálnímu 

vyhodnocení dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a přípravě spolehlivých podkladů 

pro zpracování seznamu rizikových léčivých přípravků Ministerstvem zdravotnictví podle 

§ 11 písm. q) zákona o léčivech a možné regulační opatření Ministerstva zdravotnictví podle 

§  11 písm. g) zákona o léčivech. Plnění uvedené povinnosti provozovatelů oprávněných 

k výdeji léčivých přípravků výrazně zpřesní údaje o objemu a stavu zásobování konkrétním 

léčivým přípravkem, aby bylo možné účinně a včas zasáhnout proti nežádoucí distribuci 

konkrétních léčivých přípravků z České republiky do zahraničí a zamezit tak nedostupnosti 

těchto léčivých přípravků pro pacienty v České republice. 

V návrhu jsou dále začleněny i návrhy úprav vyplývající zejména z výkonu dozoru v této 

oblasti a upravující účinnější aplikaci pravidel správné lékárenské praxe při přípravě léčivých 

přípravků. Dále se do návrhu novely vyhlášky zařazují také legislativně technické a jazykové 

úpravy, které reagují na poznatky z aplikační praxe a mají přispět k větší srozumitelnosti a 

jednoznačnosti znění vyhlášky.     
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena  

Návrh novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vypracován v mezích 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a je v souladu se zmocněním podle § 114 odst. 1 

tohoto zákona k provedení § 82 odst. 3 písm. d). Ministerstvo zdravotnictví je zmocněno 

vyhláškou mimo jiné stanovit strukturu údajů, způsob, formu a časový interval poskytování 

údajů, pokud jde o údaje poskytované provozovateli oprávněnými k výdeji léčivých přípravků 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o vydaných léčivých přípravcích prostřednictvím 

elektronického hlášení. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož 

provedení je navržena.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.  

2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, v platném 

znění. Návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

Dosavadní text vyhlášky č. 84/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., provádí ta 

ustanovení zákona o léčivech, která byla účinná před novelou zákona o léčivech (publ. pod č. 

66/2017 Sb.), která má mimo jiné vytvořit podmínky pro zamezení nežádoucích reexportů 

léčivých přípravků z České republiky do zahraničí, aby nebyla ohrožena jejich dostupnost pro 

pacienty v České republice.  

Nezbytnost změny vyhlášky vyplývá z ustanovení novely zákona o léčivech, která je nutno 

podzákonným právním předpisem provést. V návaznosti na úpravu opatření zamezujících 

nežádoucí distribuci léčivých přípravků určených pro trh v České republice do zahraničí, 

uvedených právě ve výše uvedené novele zákona o léčivech, je třeba upravit i některé právní 

instituty v prováděcím právním předpise tak, jak to novela zákona o léčivech předpokládá.   

Zákon o léčivech v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) svěřil stanovení struktury, způsobu, 

formy a časového intervalu provozovatelem oprávněným k výdeji léčivých přípravků 

poskytovaných údajů o vydaných léčivých přípravcích prováděcímu právnímu předpisu. 

Nezbytnost provedení změny vyhlášky č. 84/2008 Sb. tedy vyplývá především z potřeby 

naplnit nové zákonné zmocnění uvedené v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, 

aby úprava uvedená v novele zákona o léčivech a jeho prováděcí vyhlášce byla komplexní. 

Jedině tak bude moci být dosaženo sledovaného cíle vytvořit účinný mechanismus pro 

efektivní sběr dat o vydaných léčivých přípravcích, který je jedním z podstatných zdrojů 

validních informací sloužících k vyhodnocení dostupnosti konkrétních léčivých přípravků na 

trhu v České republice a případnému přijetí adekvátních opatření k zamezení nežádoucích 

reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí.    

Dále je třeba ve vyhlášce provést některé návrhy úprav vyplývající z výkonu dozoru v této 

oblasti a zajistit náležitou aplikaci pravidel správné lékárenské praxe při přípravě léčivých 

přípravků. V neposlední řadě je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe, které byly 
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nashromážděny za dobu účinnosti vyhlášky, a provést ve vyhlášce některé legislativně 

technické a jazykové úpravy.  

 

5. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo provedeno s ohledem na ustanovení bodu 3.8 písm. 

g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválených usnesením vlády ze 

dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády 

ze dne 3. února 2016 č. 76, podle kterého se toto hodnocení nezpracovává u návrhu těch 

prováděcích právních předpisů, u nichž je hodnocení dopadů zmocňovacích ustanovení 

obsaženo již v RIA k návrhu zákona.  

Nadto na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy pro rok 2016 

nebyla stanovena povinnost vypracovat k uvedenému návrhu RIA. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a 

dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty a ani sociální dopady a dopady na životní prostředí. Pokud jde 

o podnikatelské prostředí České republiky, povinnost pro provozovatele oprávněného k výdeji 

léčivých přípravků poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv určené údaje elektronicky 

stanovil již zákon a návrh novely vyhlášky jen v souladu se zákonným zmocněním 

poskytování příslušných údajů vymezených zákonem blíže a podrobněji upravuje. Právní 

úprava ve vyhlášce je přitom navržena tak, aby poskytování údajů bylo maximálně účelné pro 

naplnění jeho cíle a přitom provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků co 

nejméně zatěžovalo. V této souvislosti je třeba poznamenat, že elektronická forma hlášení 

umožňuje efektivní zpracování předmětných údajů a tím dává možnost účinně a včas reagovat 

na možný nedostatek konkrétního léčivého přípravku na trhu v České republice. Rovněž je 

třeba vzít v potaz, že lékárny a další provozovatelé oprávnění k výdeji léčivých přípravků 

disponují náležitým vybavením výpočetní technikou a připojením k internetu, jakož i stávající 

elektronickou formu zpracování dat (evidence příjmu a výdeje, vyúčtování na zdravotní 

pojišťovny, elektronická evidence návykových látek a přípravků atd.), která jim jako jediná 

při objemu zpracovávaných údajů poskytuje možnost náležitého zpracování a uchovávání 

záznamů a dokumentace tak, aby jejich povinnosti stanovené právními předpisy mohly být 

řádně plněny. Přitom pouze elektronická forma hlášení provozovatelů oprávněných k výdeji 

léčivých přípravků reflektuje stávající praxi a je podmínkou účinného a rychlého zpracování 

dat nezbytných pro plnění úkolů a povinností stanovených zákonem o léčivech Státnímu 

ústavu pro kontrolu léčiv. 

 

7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady 

na rovnost mužů a žen.  

 

8. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 

údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí. Zavedením navrhované právní 

úpravy nevzniká potencionální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 

údajů. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani nebude vytvářet podmínky 

pro jejich nárůst.  

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu.  

 

 

 

Zvláštní část 

 

K bodu 1 /(§ 3 odst. 1 písm. a)/: 

 

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky se doplňuje z toho důvodu, aby přesně odpovídalo 

znění § 79 odst. 8 písm. a) zákona o léčivech, podle kterého pro přípravu léčivých přípravků 

lze použít i ty látky, k jejichž použití bylo vydáno povolení Ministerstvem zdravotnictví podle 

§ 11 písm. b) zákona o léčivech nebo Ústřední veterinární správou podle § 15 písm. d) zákona 

o léčivech.   

 

K bodu 2 /§ 3 odst. 1 písm. b)/:  

Nové ustanovení upřesňuje možnost použití registrovaných léčivých přípravků pro přípravu 

léčivých přípravků. Reaguje se tak na nálezy z kontrolní činnosti, kdy byly zaznamenány 

případy, kdy jsou k přípravě léčivých přípravků používány nevhodné lékové formy nebo 

postupy, které negarantují jakost a účinnost konečného produktu. 

 

K bodu 3 /(§ 3 odst. 1 písm. c)/:  

V tomto ustanovení se pro nadbytečnost vypouští, že jde o schválený souhrn údajů 

o přípravku. Dále se v tomto ustanovení zohledňuje skutečnost, že na receptu předepsaném 

lékařem je vyznačeno nejen dávkování, ale i způsob podání léčivého přípravku. Právě cesta 
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podání může být důvodem pro nutnost použití registrovaného léčivého přípravku v těchto 

výjimečných případech.     

 

K bodům 4 až 6 /§ 3 odst. 2 písm.  f), odst. 5 a 8)/:  

Do vyhlášky se doplňují požadavky správné lékárenské praxe pro kontrolu přístrojů a zařízení 

používaných k přípravě léčivých přípravků tak, aby byly zajištěny jejich funkční parametry a 

eliminována rizika možného ohrožení jakosti připravovaných léčivých přípravků.  V nově 

vkládaném odstavci 8 se reaguje na požadavek zajištění podmínek pro náležitou ochranu 

pracovníků, kteří pracují s rizikovými léčivými látkami, zejména při přípravě zvláště 

náročných lékových forem. Tyto léčivé látky mohou různým způsobem negativně ovlivňovat 

lidské zdraví (karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci, vysoce senzibilizující 

apod.). Přitom jde o velmi různorodou skupinu, přičemž stále přicházejí další takové léčivé 

látky.   

 

K bodu 7 (§ 4 odst. 1):  

Jedná se jen o změnu odkazu a legislativně technické promítnutí toho, že do § 3 byl vložen 

nový odstavec 8, v důsledku čehož došlo k přečíslování a původní odstavec 8 se stal 

odstavcem 9.  

 

K bodům 10, 12, 15 a 16 (§ 8, 9, 21 a 22):  

V těchto ustanoveních jde o doplnění požadavků na často používané skupiny surovin 

k přípravě, kterými jsou směsi pomocných látek. Směsi pomocných látek (například masťové 

nebo suspenzní základy bez vlastního farmakologického účinku, které slouží pro zapracování 

jedné nebo více léčivých látek) jsou v poměrně velkém rozsahu používány k přípravě léčivých 

přípravků. Kromě nich jsou do lékáren dodávány i směsi léčivých a pomocných látek (tzv. 

galenické přípravky), které naplňují definici léčivého přípravku, jsou vyráběny způsoby 

zahrnujícími průmyslový proces a nesplňují tak podmínky výjimky z jejich registrace podle 

směrnice 2001/83/ES. V souvislosti s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci Abcur  

bude muset být používání takových galenických přípravků bez registrace pro přípravu 

ukončeno. Samotných směsí pomocných látek se však toto omezení netýká, je však nezbytné, 

aby byly legislativně upraveny odpovídající požadavky na jejich označování, kontrolu, 

uchovávání  a vedení evidence jejich používání. Tyto směsi musí být vyráběny v garantované 

kvalitě, v souladu s požadavky SVP, opatřené dokladem o jejich jakosti a vyráběné pouze 

z pomocných látek, které jsou uvedeny v Českém lékopise, vyhl. 85/2008 Sb. nebo k jejich 

použití bylo vydáno povolení podle § 11 písm. b) nebo § 15 písm. d) zákona o léčivech.    

 

K bodům 8 a 9 (§ 8 odst. 1):  

Jako součást označení obalů se doplňuje uvedení údaje o době použitelnosti nezbytného pro 

ověření vhodnosti použití léčivých látek, pomocných látek nebo jejich směsí k přípravě 

léčivých přípravků s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky.  
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K bodu 11 (§ 9 odst. 5):  

V nově vkládaném odstavci se upřesňuje rozsah kontroly u sterilních léčivých přípravků 

v souvislosti se zásadami správné lékárenské praxe při přípravě humánních léčivých 

přípravků vycházejících z obecných požadavků platného lékopisu a Pokynů pro správnou 

praxi při přípravě léčivých přípravků ve zdravotnických zařízeních PE-010-4 ze dne 1. března 

2014, schválených rezolucí Rady Evropy CM/ResAP(2011)1 a přijatou Výborem ministrů 

dne 19. ledna 2011.  

 

K bodu 13 (§ 12 odst. 1 písm. d):  

Vypuštění písmene d) je odůvodněno zrušením těch zákonných ustanovení, která upravovala 

stanovení a vybírání poplatků ve zdravotnictví. 

 

K bodu 14 (§ 20 odst. 3 a § 21 odst. 4):  

Zpřesňuje se odkaz na jiné právní předpisy, neboť daná problematika je upravena nejen 

zákonem o návykových látkách, ale i zákonem o prekursorech drog. 

 

K bodům 17 až 22 (§ 22):  

Obsahem změn v tomto ustanovení jsou drobná upřesnění požadavků na záznamy a 

dokumentaci o činnosti lékárny. Upravují se specifické požadavky na dokumentaci jak ve 

vztahu k zařízením, kterými jsou například laminární box nebo izolátor, tak i ve vztahu 

k používaným přístrojům, kterými jsou například váhy. Doplnění evidence o číslo šarže je 

nezbytnou podmínkou pro zajištění sledovatelnosti a dohledatelnosti konkrétního léčivého 

přípravku zejména z důvodu případné závady v jakosti nebo výskytu závažných nežádoucích 

účinků.    

 

K bodům 23 a 24 (§ 23):  

Doplňují se podmínky pro přípravu radiofarmak o radiofarmaka používaná v rámci 

specifického léčebného programu. (řešení při výrobním výpadku nebo nedostupnosti 

registrovaných variant včetně generátorů). 

 

K bodům 25 až 27 (§ 25):  

Jde o zjednodušení úpravy označování připravených radiofarmak odpovídající požadavkům 

praxe při zachování bezpečnosti při jejich podávání. Přitom se dosavadní úprava, která u 

vnějšího obalu jen vágně odkazovala na obdobný způsob označení, jaký byl výslovně upraven 

u vnitřního obalu, nahrazuje jednoznačnou úpravou označení jak vnitřního obalu připravených 

radiofarmak, tak i obalu vnějšího. 

 

K bodům 28 až 30 (§ 26, 27 a 30):  
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Doplnění v těchto ustanoveních souvisí s nově stanovenými požadavky na kontrolu přípravy 

sterilních léčivých přípravků. V případě radiofarmak a humánních autogenních vakcín se 

jedná o sterilní léčivé přípravky se shodnými požadavky na parametry používaných přístrojů, 

prostor a vybavení, jakož i parametry jakosti (sterilitu) konečného produktu, čemuž by měl 

odpovídat i rozsah prováděné kontroly přípravy a příslušné záznamové dokumentace.      

 

K bodu 31 (§ 34):  

Zpřesňuje se vymezení oprávněných dodavatelů a text se dává do souladu se zákonem o 

léčivech i terminologií zákona o zdravotních službách. 

 

K bodu 32 (§ 38a):  

 

Na základě zákonné úpravy účinné před novelou zákona o léčivech byl rozsah a způsob 

poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích provozovateli oprávněnými k výdeji 

léčivých přípravků zveřejňován formou pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z hlediska 

zachování právní jistoty a účinnější vymahatelnosti nápravy při neplnění zákonné povinnosti 

provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků náležitě poskytovat příslušné údaje je 

vhodnější, aby struktura údajů, způsob, forma a časový interval jejich poskytování formou 

hlášení byly stanoveny prováděcím právním předpisem.  

Elektronické hlášení je nutné s ohledem na veliké objemy z hlášení získaných dat, umožňuje 

to jejich efektivní zpracování v reálném čase a tím dává možnost účinně a včas reagovat na 

možný nedostatek daného léčivého přípravku na trhu. Pokud by data byla Státnímu ústavu pro 

kontrolu léčiv poskytována v jiné, resp. v různých podobách, musel by je Státní ústav pro 

kontrolu léčiv napřed převést do jednotné podoby, aby je bylo možné zpracovat, vyhodnotit a 

učinit relevantní závěry. S ohledem na krátkou dobu, kterou má Státní ústav pro kontrolu 

léčiv na zpracování oznámení distributorů o záměru distribuovat nedostupností ohrožené 

léčivé přípravky a případné předání podnětu Ministerstvu zdravotnictví k vydání opatření 

obecné povahy, by jiná forma hlášení o vydaných léčivých přípravcích nebyla v praxi 

použitelná.   

 

V odstavci 1 se především upravuje časový interval provozovatelem oprávněným k výdeji   

léčivých přípravků poskytovaných údajů o vydaných léčivých přípravcích formou 

elektronického hlášení. Tyto údaje se poskytují nejpozději do 168 hodin po uskutečnění 

výdeje léčivého přípravku. Nedochází k žádné změně stanovených lhůt pro poskytování 

hlášení ve srovnání se stávající praxí a nastavením příslušných informačních systémů na 

straně provozovatelů lékáren.         

 

 V odstavci 2 se upravují technické předpoklady pro to, aby provozovatel oprávněný k výdeji 

léčivých přípravků vůbec mohl požadované údaje formou elektronického hlášení poskytovat. 

Předně je mu založen nárok na to, aby na základě jeho žádosti mu Státní ústav pro kontrolu 

léčiv přidělil přístupové údaje a jednoznačný identifikační kód provozovatele oprávněného 

k výdeji léčivých přípravků. Dále se v tomto odstavci stanoví technický způsob poskytování 

hlášení, který se děje prostřednictvím systému, který vede a udržuje provozovatel oprávněný 
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k výdeji léčivých přípravků, a který umožní předávání údajů o vydaných léčivých přípravcích, 

a to zabezpečeným komunikačním kanálem Ústavu výměnou zpráv v obecně uznávaném 

datovém formátu. Je vhodné, aby provozovatel oprávněný k výdeji léčivých přípravků měl 

k dispozici podrobné postupy pro správné a úplné poskytování údajů, které v celém jejich 

rozsahu nelze upravit právním předpisem, a proto se navrhuje, aby tyto postupy včetně popisu 

komunikačního rozhraní zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

V odstavci 3 se upravuje podoba komunikačního rozhraní a přístup k němu, včetně uveřejnění 

doporučených postupů k podání správného a úplného hlášení. 

 

K bodu 32 (§ 38b): 

 

Základní úpravu toho, co údaje poskytované elektronicky provozovatelem oprávněným 

k výdeji léčivých přípravků obsahují, stanovila již novela zákona o léčivech, když v § 82 odst. 

3 písm. d) zákona je upraveno, že poskytované údaje obsahují identifikaci provozovatele 

oprávněného k výdeji léčivých přípravků, identifikaci předepisujícího lékaře a identifikaci 

vydaného léčivého přípravku. Ve vyhlášce se v souladu se zákonným zmocněním stanoví jen 

struktura údajů, způsob, forma a časový interval jejich poskytování, a tudíž se v něm 

taxativním způsobem stanoví náležitosti hlášení. Podle tohoto ustanovení v zájmu toho, aby 

bylo jednoznačné, kdo hlášení podává, hlášení v prvé řadě obsahuje přidělený jednoznačný 

identifikační kód provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků. Další z náležitostí 

hlášení je uvedení způsobu výdeje s uvedením údaje, zda jde o  

1. registrované nebo neregistrované léčivé přípravky vydané na lékařský předpis podle § 

39 odst. 2 zákona o léčivech,  

2. léčivé přípravky vydané bez lékařského předpisu s omezením podle § 39 odst. 5 

zákona o léčivech, 

3. léčivé přípravky vydané na žádanky poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

Hlášení dále obsahuje kód pracoviště, datum vystavení lékařského předpisu, je-li vystaven, 

datum výdeje, případně datum změny či zrušení výdeje. K zajištění náležité identifikace 

léčivého přípravku je třeba v hlášení uvést kód léčivého přípravku, je-li přidělen, název 

léčivého přípravku, jeho sílu, lékovou formu, velikost balení, číslo šarže, cenu původce, 

prodejní cenu a počet balení nebo údaj o množství. K zajištění náležité identifikace 

připravovaného léčivého přípravku je třeba v hlášení uvést název léčivého přípravku, prodejní 

cenu a výši taxy laborum. Pokud jde o osobu předepisujícího, je třeba v hlášení uvést 

identifikační číslo předepisujícího poskytovatele zdravotních služeb.  

 

K bodu 33 (§ 40) 

Doplňuje se povinnost veterinárního lékaře účinně komunikovat s Ústavem pro kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv při stahování léčivých přípravků z oběhu v případě 

podezření na výskyt nežádoucího účinku nebo závady v jakosti léčivého přípravku, aby bylo 

zajištěno bezpečné použití léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.   
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K bodu 34: 

Ke dni 14. 9. 2008 skončila účinnost vyhlášky č.  325/2003 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 

používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího 

předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto 

činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro 

vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech. Vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 

344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování 

veterinární péče s účinností od 15. 9. 2008. 

 

 

K účinnosti: 

 

Pokud jde o nabytí účinnosti vyhlášky, navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti prvním 

dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.   
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