
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 706) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 167 

ze 35. schůze konané dne 9. června 2016 (tisk 706/3) 

 

K čl. I 

1. Bod 15 zní: 

„15. V § 33 odst. 2 se ve větě první  slova „a typů obalů“ nahrazují slovy „ , typů obalů a kódu 

přiděleného Ústavem nebo Veterinárním ústavem“.“. 

2. Bod 19 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

3. V dosavadním bodě 21 v § 51 odst. 1 větě první se za slovem „podle“ zrušuje slovo „s“ a slova 

„v souladu s čl. 16 Nařízení EU o klinickém hodnocení“ se nahrazují slovy „v souladu s čl. 17 

nařízení o klinickém hodnocení“. 

4. V dosavadním bodě 23 v § 54 odst. 3 se věta „Způsob a postup udělování tohoto certifikátu 

stanoví prováděcí právní předpis.“ zrušuje. 

5. V dosavadním bodě 23 v § 54 odst. 4 se slova „ ; odstavec 3 věta druhá se použije obdobně“ 

zrušují. 

6. Za dosavadní bod 25 se vkládá nový bod 25a, který zní:   

„25a. V § 62 odst. 3 písm. b) se text „§ 66 odst. 1 až 4“ nahrazuje textem „§ 66 odst. 1 až 

3“.“. 

7. Za dosavadní bod 28 se vkládá nový bod 28a, který zní: 

„28a. V § 67 odst. 9 se text „§ 66 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 66 odst. 4“.“. 

8. V dosavadním bodě 33 se za slova „oznámit tuto skutečnost“ vkládají slova „před 

uskutečněním distribuce“ a za slova „stanoví prováděcí právní předpis“ se vkládají slova 

„distributor smí uskutečnit záměr distribuovat léčivý přípravek až po uplynutí 15 dnů ode dne, 

kdy tento záměr oznámil, pokud v této lhůtě nebylo vydáno opatření obecné povahy podle § 

77d ve vztahu k danému léčivému přípravku“. 

 

9. V dosavadním bodě 33 se slova „hlášení oznámení“ nahrazují slovem „hlášení“. 

10. V dosavadním bodě 34 v § 77d odst. 1 se za slova „od držitelů rozhodnutí o registraci, 

distributorů a lékáren,“ vkládá slovo „že“. 
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11. V dosavadním bodě 34 v § 77d odst. 3 písm. c) se slova „převažuje nad individuálním zájmem 

na uskutečnění jejich distribuce do zahraničí“ nahrazují slovy „odůvodňuje vhodnost a 

přiměřenost vydání takového opatření obecné povahy ve vztahu k zásadě volného pohybu 

zboží na vnitřním trhu Evropské unie“. 

12. V dosavadním bodě 35 se slova „v jakémkoliv místě výdeje předepsaného léčivého přípravku“ 

nahrazují slovy „u jakéhokoliv poskytovatele lékárenské péče.“. 

13. V dosavadním bodě 44 se před slova „v rozporu s § 77 odst. 1 písm. q)“ vkládají slova 

„neoznámí záměr distribuovat léčivý přípravek do zahraničí tak, jak je stanoveno v § 77 odst. 

1 písm. q), nebo“. 

14. V dosavadním bodě 46 v § 105 odst. 6 písm. h) se čárka před slovy „anebo podmínky 

stanovené v § 54“ zrušuje. 

15. Za dosavadní bod 47 se vkládá nový bod 47a, který zní: 

„47a. V § 106 odst. 1 a v § 108 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „ , nebo“ nahrazuje 

tečkou, písmeno b) se zrušuje a současně se zrušuje označení písmene a).“. 

16. Za dosavadní bod 52 se vkládá nový bod 52a, který zní: 

„52a. V § 107 odst. 1 písm. c) se text „§ 105 odst. 7 nebo 8“ nahrazuje textem „§ 105 odst. 

7, 8 nebo 9“.“. 

17. V dosavadním bodě 68 se za text „§ 33 odst. 2,“ vkládá text „§ 53b odst. 2, § 56 odst. 6“. 

18. V dosavadním bodě 69 se slova „nahrazují slovy „§ 53b odst. 2, § 54 odst. 4, § 56 odst. 6“ “ 

nahrazují slovem „zrušují“.   

19. Za dosavadní bod 70 se vkládá nový bod 70a, který zní: 

„70a. V § 114 odst. 2 se text „§ 66 odst. 4“ zrušuje.“. 

 

20. Za část první čl. II se vkládá nová část druhá čl. III, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o regulaci reklamy 

 

        Čl. III 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 

258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona  

č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 

326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 

25/2006 Sb., zákona č.109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona  

č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 

28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 

279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. zákona č. 202/2015 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 6b odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „V případě reklamy na humánní léčivé 

přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou 

výživu, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a šiřitel společně a nerozdílně.“. 

 

2. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:  

„ n)  šíří reklamu na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110289)



3 

 

výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, jejíž obsah je v rozporu § 5, 5a, 5b, 5d, 5e, 5f, 

nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se 

potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a).“. 

 

3. V § 8 odst. 5 písmeno b) zní:  

„b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), m) nebo n), odstavce 2 písm. d) 

nebo podle odstavce 3 písm. f),“.  

 

4. V § 8a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:  

„q) šíří reklamu na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní 

výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, jejíž obsah je v rozporu s § 5, 5a, 5b, 5d, 5e, 

5f, nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se 

potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a).“.  

 

5.  V § 8a odst. 5 písmeno a) zní:  

„a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), p) nebo q)“. 

 

Dosavadní části druhá čl. III a třetí čl. IV se označují jako části třetí čl. IV a čtvrtá čl. V. Dosavadní 

čl. V se označuje jako část pátá čl. VI. 

 

(Bude-li přijato vložení nové části, bude v tomto smyslu upraven návrh zákona.) 

 

K dosavadnímu čl. V Účinnost 

 

21.  Dosavadní čl. V Účinnost zní: 

 

„Čl. V 

Účinnost 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení 

a) čl. I bodu 8, čl. I bodu 13, čl. I bodu 20, pokud jde o § 51, 52 a § 53 odst. 2, čl. I bodu 21, pokud 

jde o § 53b odst. 1, 2, 3 a § 53c odst. 1 až 8, a čl. I bodu 22, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 

52, 54, 58, 60, 61, 62 a 63, které nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění 

oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních 

léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; den, kdy bylo toto oznámení zveřejněno, 

oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů;  

b) čl. I bodu 20, pokud jde o § 53 odst. 1, 3 a 4, a čl. I bodu 21, pokud jde o § 53a, § 53b odst. 4, 5 a 

§ 53c odst. 9 a čl. I bodu 59 a 64, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po dni zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 

odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne  

16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 

2001/20/ES; den, kdy bylo toto oznámení zveřejněno, oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou 

sdělení ve Sbírce zákonů;  

c) čl. I bodů 3, 4, 5, 7, 10, 16, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 50, 53, 55, 56 a 57, které nabývají účinnosti 

prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“.“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 13. září 2016 
 

 

B. Poslanec Jiří Skalický 

SD 4861 

K čl. I 

B1. Bod 32 zní: 

„32. V § 77 odst. 1 písm. h) zní: 

„h) zajistit pro humánní léčivé přípravky, jejichž je distributorem, dodávky provozovatelům 

oprávněným vydávat léčivé přípravky v množství a časových intervalech odpovídajících potřebě 

pacientů v České republice; v případě, že provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky požádá 

distributora o dodávku registrovaného léčivého přípravku, jehož je distributorem a který v období 

předchozích 6 kalendářních měsíců prokazatelně distribuoval, je distributor povinen zajistit tomuto 

provozovateli požadovanou dodávku registrovaného léčivého přípravku do dvou pracovních dnů od 

obdržení jeho požadavku; dále je povinen postupovat v souladu s opatřením obecné povahy 

vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle 

§ 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do zahraničí.“.“. 

 

SD 4862 

B2. Za bod 14 se vkládá nový bod 14a, který zní: 

„14a. V § 23 odst. 5 se za slova „kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků“ vkládají slova 

„ ; podmínky akreditace školitele provádějícího odborný kurz, dobu platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků“. 

 

SD 4863 

B3. Bod 34 zní: 

„34. V § 77d odst. 3 písm. a) se za slova „jde o léčivý přípravek, který je uveden na Seznamu,“ 

vkládají slova „nebo Ministerstvo postupovalo podle odst. 7,“.“. 

 

SD 4864 

B4. Bod 33 zní: 

„33. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní: 

„q) v případě, že je jeho záměrem distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden na 

seznamu léčivých přípravků podle § 77c, oznámit tuto skutečnost před uskutečněním distribuce 

Ústavu; oznámení je poskytováno elektronicky a obsahuje identifikaci distributora, identifikaci 

léčivého přípravku, množství léčivého přípravku v měrných jednotkách, název státu distribuce a 

datum plánované distribuce léčivého přípravku; strukturu údajů uváděných v oznámení, způsob a 

formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis; 

distributor smí uskutečnit záměr distribuovat léčivý přípravek až po uplynutí 15 pracovních dnů ode 

dne, kdy tento záměr oznámil, pokud v této lhůtě nebylo vydáno opatření obecné povahy podle 

§ 77d ve vztahu k danému léčivému přípravku; v případě, že po oznámení distributora nebylo do 

dne, kterým uplyne 15 dnů pracovních ode dne, kdy distributor oznámil záměr distribuovat léčivý 

přípravek, vydáno opatření obecné povahy podle § 77d ve vztahu k danému léčivému přípravku, 

může distributor provést zamýšlenou distribuci v původně ohlášeném rozsahu.“.“. 
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C. Poslankyně Jana Pastuchová 

SD 4893 

K čl. I  

C1. Za bod 17 se vkládá nový bod 17a, který zní: 

„17a. V § 33 odst. 3 písm. g) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, 

které znějí:  

„4. přijmout veškerá vhodná opatření k prevenci a zmírnění případných obtíží s dodávkami, k 

poskytování aktuálních informací o dostupnosti léčivého přípravku pro dotčené distributory  

a poskytovatele v případě přerušení dodávek a informovat Ústav o provedených opatřeních do 30 

dnů od zahájení dodávek léčivého přípravku, 

 5. zpracovat u život zachraňujících léčivých přípravků, u kterých by byť jen přechodný nedostatek 

znamenal bezprostřední ohrožení pacientů, plán zvládání nedostatku takových přípravků v České 

republice, jehož účelem je omezení rizika výpadku dodávek takových přípravků a postup řešení pro 

případ, že k výpadku dodávek dojde; plán předložit Ústavu do 30 dnů od zahájení dodávek 

příslušného léčivého přípravku.“.“. 

 

C2. Bod 32 zní:  

„32. V § 77 odst. 1 písm. h) se za slova „pacientů v České republice“ vkládají slova „ ; v případě, že 

provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky požádá distributora o dodávku registrovaného 

léčivého přípravku, jehož je distributorem a který v období předchozích 6 kalendářních měsíců 

prokazatelně distribuoval, je distributor povinen zajistit tomuto provozovateli požadovanou 

dodávku registrovaného léčivého přípravku do 48 hodin od obdržení jeho požadavku jde-li o 

lékárnu s prodlouženou pracovní dobou včetně sobot, nedělí a svátků, jinak do dvou pracovních 

dnů; distributor není povinen lhůtu dodržet, jestliže požadovaný léčivý přípravek nemůže dodat z 

důvodu výpadku nebo jiných problémů ve výrobě, stažení přípravku pro závady v kvalitě nebo 

nelze-li přípravek dovézt ze zahraničí z důvodu ochranných opatření obdobných zákazu podle 

§ 77d. Dále je provozovatel uvedený v předchozí větě povinen postupovat v souladu s opatřením 

obecné povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých 

přípravků podle § 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do 

zahraničí.“.“. 

 

C3. V bodě 33 se slova „kterým uplyne 15 dnů ode dne“ nahrazují slovy „kterým uplynou 2 dny 

ode dne“, slova „vydáno opatření obecné povahy podle § 77d“ se nahrazují slovy „zahájeno řízení 

o vydání opatření obecné povahy podle § 77d“, za slova „ve vztahu k danému léčivému přípravku,“ 

se vkládají slova „anebo do 5 dnů zveřejněno takové opatření,“ a na konci textu se doplňuje věta, 

která zní: „Obsah oznámení se nezveřejňuje.“. 

 

C4. V  bodě 34 § 77c odstavec 1 zní:  

„(1) Ústav shromažďuje od držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren informace 

o objemu léčivých přípravků na trhu v České republice (objem léčivých přípravků přítomných na 

trhu za účelem jejich obchodování) a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých při 

poskytování zdravotních služeb; tyto informace zpracovává a vyhodnocuje. Při zpracování 

informací podle věty první Ústav vyhodnotí, zda množství léčivého přípravku, který není 

nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých 

přípravků vzájemně nahraditelných vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, dostatečně pokrývá 

aktuální potřeby pacientů v České republice. Pokud Ústav na základě vyhodnocení uvedených 

skutečností dojde k závěru, že aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých 

přípravků již dostatečně nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice, sdělí Ministerstvu 

zdravotnictví tuto informaci, a to včetně podkladů a informací, na jejichž základě Ústav k tomuto 

závěru došel. Aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých přípravků dostatečně 

nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice, jestliže nejméně jedné třetině lékáren a 
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jedné třetině poskytovatelů nemůže na jejich žádost distributor nebo přímo držitel registrace dodat 

léčivý přípravek do 72 hodin od převzetí žádosti.“.  

 

C5. V bodě 34 se v § 77c odst. 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d) který zní: 

„d) opatření obecné povahy pozbývá účinnosti uplynutím třetího měsíce ode dne jeho zveřejnění; 

jestliže však v této lhůtě Ústav postupem podle odstavce 1 dojde k závěru, že u léčivého přípravku 

trvají důvody pro zařazení přípravku na Seznam, sdělí tuto informaci včetně podkladů, na základě 

nichž k tomuto závěru došel, Ministerstvu zdravotnictví. Pokud Ministerstvo zdravotnictví na 

základě vyhodnocení informací poskytnutých mu podle věty první dojde ke shodnému závěru, 

postupem podle odstavců 2 a 3 vydá nové opatření obecné povahy, které nabyde účinnosti dnem 

následujícím po uplynutí lhůty, uvedené v první větě.“. 

 

C6. V bodě 34 se v § 77c odst. 4 slova „již nehrozí nebezpečí nedostatečného pokrytí aktuálních 

potřeb pacientů v České republice“ nahrazují slovy „jsou již dostatečně pokryty aktuální potřeby 

pacientů v České republice“. V poslední větě se slovo „mu“ za slovy „vyhodnocení informací“ 

zrušuje a za slovo „poskytnutých“ se vkládá slovo „mu“. 

 

C7. V bodě 34 § 77d odstavec 1 zní: 

„(1) Jestliže Ústav po vyhodnocení informací shromážděných od držitelů rozhodnutí o 

registraci, distributorů, lékáren a poskytovatelů zdravotních služeb o objemu léčivých přípravků na 

trhu v České republice (objem léčivých přípravků přítomných na trhu za účelem jejich 

obchodování) a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých (podaných pacientům) při 

poskytování zdravotních služeb, a po vyhodnocení vývoje těchto objemů za předcházející tři 

kalendářní měsíce, dojde k závěru, že uskutečněním distribuce do zahraničí dojde v následujícím 

tříměsíčním období k nedostatku léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým 

přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých přípravků, které jsou vzájemně 

nahraditelné vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, pro aktuální potřeby pacientů v České 

republice, předá Ministerstvu zdravotnictví podnět k vydání opatření podle odstavce 3.“. 

 

C8. V bodě 34 § 77d odst. 2 se slova „a lékáren“ nahrazují slovy „ , lékáren a poskytovatelů 

zdravotních služeb, v němž musí být jednoznačně prokázáno“ a v písmenu b) se slova „dalšímu 

zhoršení pokrytí aktuálních potřeb pacientů“ nahrazují slovy „nedostatku léčivého přípravku na 

trhu“.  

 

C9. V  bodě 34 § 77d odst. 3 se za slova „Ministerstvo zdravotnictví může“ vkládají slova 

„z podnětu Ústavu“. 

 

C10. V bodě 34 § 77d odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) distribuce do zahraničí by podle závěru Ústavu vedla k tomu, že objem předmětného léčivého 

přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, 

nebo léčivých přípravků, které jsou vzájemně nahraditelné vzhledem ke svým léčebným 

vlastnostem, na trhu v České republice nebude dostatečně pokrývat aktuální potřeby pacientů v 

České republice, a“. 

 

C11. V bodě 34 § 77d odst. 3 písmeno c) zní: 

„c) bez zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro aktuální potřeby pacientů v České republice 

bude ohrožen veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatelstva.“. 
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D. Poslanec Jan Zahradník 

SD 4909 

K čl. I 

D1. Za bod 17 se vkládá nový bod 17a, který zní: 

„17a. V § 33 odst. 3 písm. g) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, 

které znějí:  

„4. přijmout veškerá vhodná opatření k prevenci a zmírnění případných obtíží s dodávkami, 

k poskytování aktuálních informací o dostupnosti léčivého přípravku pro dotčené distributory 

a poskytovatele v případě přerušení dodávek a informovat Ústav o provedených opatřeních do 30 

dnů od zahájení dodávek léčivého přípravku, 

 5. zpracovat u život zachraňujících léčivých přípravků, u kterých by byť jen přechodný nedostatek 

znamenal bezprostřední ohrožení pacientů, plán zvládání nedostatku takových přípravků v České 

republice, jehož účelem je omezení rizika výpadku dodávek takových přípravků a postup řešení pro 

případ, že k výpadku dodávek dojde; plán předložit Ústavu do 30 dnů od zahájení dodávek 

příslušného léčivého přípravku.“.“. 

 

D2. Bod 32 zní:  

„32. V § 77 odst. 1 písm. h) se za slova „pacientů v České republice“ vkládají slova „ ; v případě, že 

provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky požádá distributora o dodávku registrovaného 

léčivého přípravku, jehož je distributorem a který v období předchozích 6 kalendářních měsíců 

prokazatelně distribuoval, je distributor povinen zajistit tomuto provozovateli požadovanou 

dodávku registrovaného léčivého přípravku do 48 hodin od obdržení jeho požadavku jde-li o 

lékárnu s prodlouženou pracovní dobou včetně sobot, nedělí a svátků, jinak do dvou pracovních 

dnů; distributor není povinen lhůtu dodržet, jestliže požadovaný léčivý přípravek nemůže dodat z 

důvodu výpadku nebo jiných problémů ve výrobě, stažení přípravku pro závady v kvalitě nebo 

nelze-li přípravek dovézt ze zahraničí z důvodu ochranných opatření obdobných zákazu podle 

§ 77d. Dále je provozovatel uvedený v předchozí větě povinen postupovat v souladu s opatřením 

obecné povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých 

přípravků podle § 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do 

zahraničí.“.“. 

 

D3. V bodě 33 se slova „kterým uplyne 15 dnů ode dne“ nahrazují slovy „kterým uplynou 2 

pracovní dny ode dne“, slova „vydáno opatření obecné povahy podle § 77d“ se nahrazují slovy 

„zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy podle § 77d“, za slova „ve vztahu k danému 

léčivému přípravku,“ se vkládají slova „anebo do 5 dnů zveřejněno takové opatření,“ a na konci 

textu se doplňuje věta, která zní: „Obsah oznámení se nezveřejňuje.“. 

 

 

E. Poslankyně Soňa Marková 

SD 4916 

K čl. I 

E1. Bod 3 zní: 

„3. V § 11 písmeno g) zní: 

„g) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy k poslednímu dni prvního měsíce 

kalendářního čtvrtletí informace o objemu hrazených léčivých přípravků, které byly distribuovány 

do zahraničí v předchozím kalendářním čtvrtletí,“.“. 

 

E2. Body 4 a 5 se zrušují. 

Následující body se přeznačí. 
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E3. Dosavadní bod 10 zní: 

„10. V § 13 odst. 3 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které 

zní: 

„q) předává jedenkrát měsíčně Ministerstvu zdravotnictví informace o hrazených léčivých 

přípravcích, které byly distribuovány do zahraničí.“.“. 

 

E4. V dosavadním bodě 16 se za slovo „distributorovi;“ doplňují slova “a úplné a správné údaje o 

objemu hrazených léčivých přípravků, které distribuoval do zahraničí nebo s jejich distribucí udělil 

souhlas; oznámení je poskytováno elektronicky a obsahuje identifikaci držitele rozhodnutí o 

registraci a distributora, který léčivý přípravek distribuoval, identifikaci léčivého přípravku, 

distribuované množství v měrných jednotkách, název státu distribuce a datum distribuce léčivého 

přípravku do zahraničí;“. 

 

E5. V dosavadním bodě 32 se slova „ ; dále je povinen postupovat v souladu s opatřením obecné 

povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků 

podle § 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do zahraničí“ zrušují.   

 

E6. Dosavadní bod 33 se zrušuje. 

Následující body se přeznačí. 

 

E7. Dosavadní bod 34 zní: 

„34. Za § 77b se vkládá nový § 77c, který zní: 

„§ 77c 

(1) Distribuovat do zahraničí léčivý přípravek, který je uveden v Seznamu hrazených léčivých 

přípravků, který Ústav vydává podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, může pouze držitel 

rozhodnutí o registraci takového léčivého přípravku nebo distributor, který má písemné zmocnění 

k distribuci léčivého přípravku do zahraničí od jeho držitele rozhodnutí o registraci. 

 

(2) Zmocnění podle odstavce 2 vydává držitel rozhodnutí o registraci distributorovi pro každou 

distribuci zvlášť. Ve zmocnění jsou uvedeny zejména údaje: 

a) identifikace léčivého přípravku včetně kódu přiděleného Ústavem, 

b) číslo šarže, 

c) množství léčivého přípravku, které má být distribuováno do zahraničí, 

d) název státu distribuce. 

e) datum, do kdy má být distribuce uskutečněna.“.“. 

 

E8. V dosavadním bodě 44 se písmeno t) zrušuje a písmeno s) zní: 

„s) v rozporu s § 77c  provede distribuci hrazeného léčivého přípravku do zahraničí bez zmocnění 

držitele rozhodnutí o registraci nebo v rozporu s podmínkami uvedenými ve zmocnění.“. 

 

E9. V dosavadním bodě 45 písmeno d) zní: 

„d) neposkytne údaje podle § 33 odst. 2 o objemu dodávek léčivého přípravku uvedeného na trh 

v České republice nebo o objemu hrazeného léčivého přípravku distribuovaného do zahraničí,“. 

 

E10. V dosavadním bodě 56 se slova „§ 105 odst. 2 písm. r) až t),“ nahrazují slovy „§ 105 odst. 2 

písm. r) a s),“. 
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F. Poslanec Bohuslav Svoboda 

SD 4918 

 

F1. K čl. I 

1. Bod 3 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

2. Dosavadní bod 4 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

3. Dosavadní bod 5 se vypouští.  

Následující body se přeznačí. 

 

4. Dosavadní bod 10 se vypouští.  

Následující body se přeznačí. 

 

5. Dosavadní bod 31 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

6. Dosavadní bod 32 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

7. Dosavadní bod 33 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

8. Dosavadní bod 34 se vypouští.  

Následující body se přeznačí. 

 

9. Dosavadní bod 44 se vypouští. 

Následující body se přeznačí. 

 

SD 4530 

K čl. I 

F2. Za bod 17 se vkládá nový bod 17a, který zní: 

„17a. V § 33 odst. 3 písm. g) se doplňují body 4 a 5, které znějí:  

4. přijmout souhrn opatření k prevenci, zmírnění obtíží s dodávkami a poskytování aktuálních 

informací o dostupnosti léčivého přípravku Ústavu do 30 dnů od zahájení dodávek příslušného 

léčivého přípravku, (který tato v nejbližším možném termínu potvrdí), 

5. zpracovat u život zachraňujících léčivých přípravků, u kterých by byť jen přechodný nedostatek 

znamenal bezprostřední ohrožení pacientů, plán zvládání nedostatku takových přípravků v České 

republice, jehož účelem je zamezení rizika výpadku dodávek takových přípravků a postup řešení 

pro případ, že k výpadku dodávek dojde; plán předloží Ústavu do 30 dnů od zahájení dodávek 

příslušného léčivého přípravku, který tento v nejbližším možném termínu schválí, pokud budou 

splněny veškeré náležitosti pro zajištění dostatku daného léčivého přípravku.“.“. 

 

F3. Bod 32 zní:  

„32. V § 77 odst. 1 písm. h) se za slova „pacientů v České republice“ vkládají slova „ ; v případě, že 

provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky požádá distributora o dodávku registrovaného 

léčivého přípravku, jehož je distributorem a který v období předchozích 6 kalendářních měsíců 

prokazatelně distribuoval, je distributor povinen zajistit tomuto provozovateli požadovanou 

dodávku registrovaného léčivého přípravku do 48 hodin od obdržení jeho požadavku jde-li o 
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lékárnu s prodlouženou pracovní dobou včetně sobot, nedělí a svátků, jinak do dvou pracovních 

dnů; distributor není povinen lhůtu dodržet, jestliže požadovaný léčivý přípravek nemůže dodat z 

důvodu výpadku nebo jiných problémů ve výrobě, stažení přípravku pro závady v kvalitě nebo 

nelze-li přípravek dovézt ze zahraničí z důvodu ochranných opatření obdobných zákazu podle 

§ 77d. Dále je provozovatel uvedený v předchozí větě povinen postupovat v souladu s opatřením 

obecné povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých 

přípravků podle § 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do 

zahraničí.“.“. 

 

 

G. Poslanec Marek Benda 

SD 4905 

K čl. I 

G1. V dosavadním bodě 34 § 77d odstavec 1 zní: 

„(1) Jestliže Ústav po vyhodnocení informací shromážděných od držitelů rozhodnutí o 

registraci, distributorů, lékáren a poskytovatelů zdravotních služeb o objemu léčivých přípravků na 

trhu v České republice (objem léčivých přípravků přítomných na trhu za účelem jejich 

obchodování) a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých (podaných pacientům) při 

poskytování zdravotních služeb, a po vyhodnocení vývoje těchto objemů za předcházející tři 

kalendářní měsíce, dojde k závěru, že uskutečněním distribuce do zahraničí dojde v následujícím 

tříměsíčním období k nedostatku léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým 

přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých přípravků, které jsou vzájemně 

nahraditelné vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, pro aktuální potřeby pacientů v České 

republice, předá Ministerstvu zdravotnictví podnět k vydání opatření podle odstavce 3.“.  

 

G2. V bodě 34 § 77d odst. 2 se slova „a lékáren“ nahrazují slovy „ , lékáren a poskytovatelů 

zdravotních služeb, v němž musí být jednoznačně prokázáno“ a v písmenu b) se slova „dalšímu 

zhoršení pokrytí aktuálních potřeb pacientů“ nahrazují slovy „nedostatku léčivého přípravku na 

trhu“.  

 

G3. V  bodě 34 § 77d odst. 3 se za slova „Ministerstvo zdravotnictví může“ vkládají slova 

„z podnětu Ústavu“. 

 

G4. V bodě 34 § 77d odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) distribuce do zahraničí by podle závěru Ústavu vedla k tomu, že objem předmětného léčivého 

přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, 

nebo léčivých přípravků, které jsou vzájemně nahraditelné vzhledem ke svým léčebným 

vlastnostem, na trhu v České republice nebude dostatečně pokrývat aktuální potřeby pacientů v 

České republice, a“. 

 

G5. V bodě 34 § 77d odst. 3 písmeno c) zní: 

„c) bez zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro aktuální potřeby pacientů v České republice 

bude ohrožen veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatelstva.“. 
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H. Poslanec Jaroslav Krákora 

SD 4915 

K čl. I 

Bod 32 zní: 

„32. V § 77 odst. 1 písmeno h) zní: 

„h) zajistit dodávky humánních léčivých přípravků provozovatelům oprávněným vydávat léčivé 

přípravky v množství a časových intervalech odpovídajících potřebě pacientů v České republice. 

Distributor na základě požadavku provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků zajistí 

dodání léčivého přípravku nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení jeho požadavku. Distributor 

pro zajištění dostupnosti léčiv na trhu v ČR má právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o 

dodávku humánních léčivých přípravků v rozsahu tržního podílu distributora a držitel rozhodnutí o 

registraci má povinnost mu je dodat, čímž splní svou povinnost stanovenou v § 33 odst. 3 písm. g) 

bodu 3. Tržní podíl distributora se rovná tržnímu podílu dosaženému na českém trhu distribucí 

všech humánních léčivých přípravků v kalendářním čtvrtletí předcházejícím poslednímu 

ukončenému kalendářnímu čtvrtletí. Distributor ani držitel rozhodnutí o registraci nemají povinnost 

dodávat léčivé přípravky smluvní straně, která vůči nim má alespoň jeden peněžitý dluh po dobu 

delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo v případech, kdy je přerušeno či ukončeno uvádění daného 

léčivého přípravku na trh v České republice. Distributor je dále povinen postupovat v souladu s 

opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků 

podle § 11 písm. h) nebo § 77d.“.“. 

 

 

I. Poslanec Marek Černoch 

SD 4922 

K čl. I 

I1. V  bodě 34 § 77c odstavec 1 zní  

„(1) Ústav shromažďuje od držitelů rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren informace 

o objemu léčivých přípravků na trhu v České republice (objem léčivých přípravků přítomných na 

trhu za účelem jejich obchodování) a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých při 

poskytování zdravotních služeb; tyto informace zpracovává a vyhodnocuje. Při zpracování 

informací podle věty první Ústav vyhodnotí, zda množství léčivého přípravku, který není 

nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých 

přípravků vzájemně nahraditelných vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, dostatečně pokrývá 

aktuální potřeby pacientů v České republice. Pokud Ústav na základě vyhodnocení uvedených 

skutečností dojde k závěru, že aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých 

přípravků již dostatečně nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice, sdělí Ministerstvu 

zdravotnictví tuto informaci, a to včetně podkladů a informací, na jejichž základě Ústav k tomuto 

závěru došel. Aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých přípravků dostatečně 

nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice, jestliže nejméně jedné třetině lékáren a 

jedné třetině poskytovatelů nemůže na jejich žádost distributor nebo přímo držitel registrace dodat 

léčivý přípravek do 72 hodin od převzetí žádosti.“.  

 

SD 4923 

I2. V bodě 34 § 77d odstavec 1 zní: 

„(1) Jestliže Ústav po vyhodnocení informací shromážděných od držitelů rozhodnutí o 

registraci, distributorů, lékáren a poskytovatelů zdravotních služeb o objemu léčivých přípravků na 

trhu v České republice (objem léčivých přípravků přítomných na trhu za účelem jejich 

obchodování) a o objemu léčivých přípravků vydaných a použitých (podaných pacientům) při 

poskytování zdravotních služeb, a po vyhodnocení vývoje těchto objemů za předcházející tři 

kalendářní měsíce, dojde k závěru, že uskutečněním distribuce do zahraničí dojde v následujícím 

tříměsíčním období k nedostatku léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým 
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přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých přípravků, které jsou vzájemně 

nahraditelné vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, pro aktuální potřeby pacientů v České 

republice, předá Ministerstvu zdravotnictví podnět k vydání opatření podle odstavce 3.“. 

 

 

J. Poslanec Jiří Štětina 

SD 4526 

J1. Čl. I 

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

ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto:  

 

V § 80 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Předepisující lékař je povinen sdělit pacientovi 

identifikační znak, na jehož základě lze uplatnit elektronický recept u jakéhokoliv poskytovatele 

lékárenské péče.“  

 

J2. Čl. I  
V § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 

141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 

80/2015 Sb., se za slova „pacientů v České republice“ vkládají slova „; v případě, že provozovatel 

oprávněný vydávat léčivé přípravky požádá distributora o dodávku registrovaného léčivého 

přípravku, který má skladem, je distributor povinen zajistit tomuto provozovateli požadovanou 

dodávku registrovaného léčivého přípravku nejpozději následující pracovní den po obdržení jeho 

požadavku; dále je povinen postupovat v souladu s opatřením obecné povahy vydaným 

Ministerstvem zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle § 77d, kterým 

se omezuje nebo zakazuje distribuce léčivých přípravků do zahraničí.“  

 

J3. Čl. I:  
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 

ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „, prodej vyhrazených léčivých přípravků“ zrušují.  

2. V § 2 odst. 2 se písm. o) zrušuje.  

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena o) a p).  

 

3. V § 5 odst. 1 se slova „nabízení za účelem prodeje,“ zrušují.  

 

4. V § 5 odst. 1 se slova „prodej držení za účelem podnikání,“ zrušují.  

 

5. V § 5 odst. 5 se ve větě třetí slova „, jejich prodej prodejcem vyhrazených léčivých přípravků“ 

zrušují.  

 

6. V § 5 se odstavec 7 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 8 až 16 se označují jako odstavce 7 až 15.  

 

7. V § 5 odst. 8 se slova „, prodej vyhrazených léčivých přípravků“ zrušují.  
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8. V § 6 odst. 1 písm. e) se text „, nebo“ zrušuje.  

 

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene e) text „, nebo“ nahrazuje tečkou a písm. f) se zrušuje.  

 

10. V § 6 se odst. 6 zrušuje.  

 

11. V § 11 písm. f) zní:  

„f) zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva,“.  

 

12. V § 13 odst. 2 písm. a) bodu 3. se slova „správné klinické praxe, správné lékárenské praxe a 

správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků“ nahrazují slovy „správné klinické praxe a 

správné lékárenské praxe“.  

 

13. V § 23 odst. 3 se slova „, s výjimkou prodejce vyhrazených léčivých přípravků,“ zrušují.  

 

14. V § 23 se odstavce 4 a 5 zrušují.  

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.  

 

15. V § 35 odst. 2 větě druhé se slova „, v případě vyhrazených léčivých přípravků prodávat,“ 

zrušují.  

 

16. V § 36 odst. 4 se slova „, v případě vyhrazených léčivých přípravků prodávat,“ zrušují.  

 

17. V § 39 se v nadpisu slova „a prodej vyhrazených léčiv“ zrušují.  

 

18. V § 39 se odst. 8 zrušuje.  

 

19. V § 40 se odstavec 3 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.  

 

20. V § 42 odst. 6 se slova „, prodej prodejcem vyhrazených léčivých přípravků“ zrušují.  

 

21. V § 77 odst. 1 písm. c) bodu 2. se slova „, nebo prodejcům vyhrazených léčivých přípravků, jde-

li o vyhrazené léčivé přípravky“ zrušují.  

 

22. V § 77 odst. 1 písm. d) se slova „včetně prodejců vyhrazených léčivých přípravků,“ zrušují.  

 

23. V § 77 odst. 1 písm. f) se slova „, prodejcům vyhrazených léčiv“ zrušují.  

 

24. V § 77 odst. 3 větě první se slova „nebo prodávat vyhrazené léčivé přípravky“ zrušují.  

 

25. V části první hlavě IV dílu 3 oddílu 2 se v nadpisu slova „a prodej vyhrazených léčivých 

přípravků“ zrušují.  

 

26. V § 82 se odst. 6 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.  

 

27. V § 82 odst. 6 se slova „; osoby uvedené v odstavci 6 splní tuto povinnost prodejem léčivého 

přípravku obsahujícího příbalovou informaci“ zrušují.  
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28. V § 93d odst. 1 písm. c) se slova „a prodeje“ zrušují.  

 

29. V § 99 odst. 1 písm. c) se slova „ nebo o vyhrazené léčivé přípravky“ zrušují.  

 

30. V § 101 odst. 5 se písm. b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).  

 

31. V § 103 se odst. 12 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.  

 

32. V § 107 odst. 1 písm. b) se text „§ 103 odst. 12 písm. d),“ zrušuje.  

 

33. V § 107 odst. 1 písm. c) se text „§ 103 odst. 12 písm. a) až c) nebo e),“ zrušuje.  

 

34. V § 108 odst. 1 písm. f) se slova „nebo prodá“ zrušují.  

 

35. V § 108 odst. 1 písm. f) se slova „nebo 6“ zrušují.  

 

36. V § 114 odst. 2 se text „§ 40 odst. 3,“ zrušují.  

 

37. Poznámka pod čarou č. 74 se zrušuje.  

 

Čl. II:  
Vyhláška č. 106/2008 Sb., o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném 

kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků, se zrušuje.  

 

Čl. III:  
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení.  

 

J4. Čl. I: 

V § 23 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., 

se za slova „kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků“ vkládají slova „; podmínky akreditace 

školitele provádějícího odborný kurz, dobu platnosti osvědčení o odborné způsobilosti prodejce 

vyhrazených léčivých přípravků“. 

 

J5. Navrhuje se nový novelizační bod vkládající novou část třetí za současnou část druhou ve 

vládním návrhu zákona:  

ČÁST TŘETÍ  

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 

1. V § 17 odst. 7 písm. a) bod 1. se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „nebo nedodrží-

li předepisující lékař podmínky úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení“. 

 

2. V § 42 odst. 3 poslední větě se za slova „úhrady a zdravotní pojišťovna“ vkládají slova „je 

povinna“ a za slova „poskytovateli lékárenské péče“ se vkládají slova „uhradit, nebo jej již“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110289)



15 

 

J6. Navrhuje se nový novelizační bod vkládající novou část třetí za současnou část druhou ve 

vládním návrhu zákona:  

ČÁST TŘETÍ  

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 

1. V § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 3, které znějí: 

(2) Za výdej léčivého přípravku na lékařský předpis, hrazeného zcela nebo zčásti z veřejného 

zdravotního pojištění, bez ohledu na to, zda je v konkrétním případě skutečně hrazen z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění nebo zda si jej plně hradí pacient, poskytovatel lékárenské péče 

vybere dispenzační poplatek. 

(3) Dispenzační poplatek za výdej léčivého přípravku, který si v plné výši hradí pacient, vybere 

poskytovatel lékárenské péče při výdeji. V případě, že léčivý přípravek je hrazen, i jen zčásti, 

zdravotní pojišťovnou, uhradí poskytovateli lékárenské péče dispenzační poplatek příslušná 

zdravotní pojišťovna spolu s léčivým přípravkem podle § 17 odst. 7 písm. a) bod 1. 

(4) Výši dispenzačního poplatku stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8. 

2. V § 32 odst. 7 se za slova „nemajetkové povahy,“ vkládají slova „slevu z dispenzačního 

poplatku,“. 

 

J7. Navrhuje se nový novelizační bod vkládající novou část třetí za současnou část druhou ve 

vládním návrhu zákona:  

ČÁST TŘETÍ  

Změna zákona o zdravotních službách 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 

 

1. V § 11 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení od něho odvozené je oprávněn 

užívat pouze poskytovatel zdravotních služeb lékárenské péče pro své zdravotnické zařízení podle 

tohoto zákona. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu, v názvu své organizační části, v názvu svého 

zdravotnického zařízení nebo jeho části nebo v názvu své provozovny toto označení, překlad tohoto 

označení nebo označení od něj odvozené používat.“. 

2. V § 45 odst. 2 se na konci textu písm. d) doplňují slova „; zdravotnická zařízení lékárenské 

péče musí být dále označena lékárenským křížem, jehož technické parametry stanoví 

prováděcí právní předpis uvedený v § 11 odst. 6,“. 

 

3. V § 114 odst. 1 se vkládá nové písmeno b), které zní: 

„v rozporu s § 11 odst. 9 použije označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení 

od něho odvozené, nebo v rozporu s § 45 odst. 2 písm. d) použije lékárenský kříž,“. 

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k). 

4. V § 114 odst. 2 zní: 

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 
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a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d), 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo k), 

c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo 

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), g), h) nebo j).“. 

 

5. V § 115 odst. 1 se vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) v rozporu s § 11 odst. 9 použije označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení 

od něho odvozené, nebo v rozporu s § 45 odst. 2 písm. d) použije lékárenský kříž,“. 

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i). 

 

6. V § 115 odst. 3 zní: 

„(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), 

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h) nebo i) nebo odstavce 2, nebo 

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f) nebo g).“. 

 

7. V § 117 odst. 1 se na konci textu písm. v) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

8. V § 117 odst. 1 se vkládá nové písmeno w), které zní: 

„w) neoznačí zdravotnické zařízení lékárenské péče lékárenským křížem podle § 45 odst. 2 

písm. d) nebo,“. 

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x). 

 

9. V § 117 odst. 4 písm. b) se slova „nebo n)“ nahrazují slovy „,n) nebo w)“. 

 

10. V § 117 odst. 4 písm. e) se slova „w)“ nahrazují slovy „,x)“.“. 

 

 

SD 4912 

J8. Navrhuje se nový novelizační bod vkládající novou část třetí za současnou část druhou ve 

vládním návrhu zákona:  

ČÁST TŘETÍ  

Změna zákona o zdravotních službách 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 

 

1. V § 11 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení od něho odvozené je 

oprávněn užívat pouze poskytovatel zdravotních služeb lékárenské péče pro své zdravotnické 

zařízení podle tohoto zákona. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu, v názvu své organizační části, v 

názvu svého zdravotnického zařízení nebo jeho části nebo v názvu své provozovny toto označení, 

překlad tohoto označení nebo označení od něj odvozené používat.“. 

 

2. V § 45 odst. 2 se na konci textu písm. d) doplňují slova „; zdravotnická zařízení lékárenské 

péče musí být dále označena lékárenským křížem, jehož technické parametry stanoví prováděcí 

právní předpis uvedený v § 11 odst. 6,“. 

 

3. V § 114 odst. 1 se vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) v rozporu s § 11 odst. 9 použije označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení 

od něho odvozené, nebo v rozporu s § 45 odst. 2 písm. d) použije lékárenský kříž,“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110289)



17 

 

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k). 

4. V § 114 odst. 2 zní: 

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d), 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo k), 

c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo 

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f), g), h) nebo j).“. 

 

5. V § 115 odst. 1 se vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) v rozporu s § 11 odst. 9 použije označení „lékárna“, překlad tohoto označení nebo označení 

od něho odvozené, nebo v rozporu s § 45 odst. 2 písm. d) použije lékárenský kříž,“. 

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i). 

6. V § 115 odst. 3 zní: 

„(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), 

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h) nebo i) nebo odstavce 2, nebo 

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f) nebo g).“. 

 

7. V § 117 odst. 1 se na konci textu písm. v) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

8. V § 117 odst. 1 se vkládá nové písmeno w), které zní: 

„w) neoznačí zdravotnické zařízení lékárenské péče lékárenským křížem podle § 45 odst. 2 

písm. d) nebo,“. 

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x). 

10. V § 117 odst. 4 písm. b) se slova „nebo n)“ nahrazují slovy „,n) nebo w)“. 

 

11. V § 117 odst. 4 písm. e) se slova „w)“ nahrazují slovy „,x)“.“. 

 

SD 4925 

J9.Čl. I:  

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

ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 80 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Předepisující lékař je povinen sdělit pacientovi 

identifikační znak, na jehož základě lze uplatnit elektronický recept u jakéhokoliv poskytovatele 

lékárenské péče.“  
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K. Poslanec Rostislav Vyzula 

SD 4913 

K1. Za část druhou vložit novou část třetí, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Čl. IV 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 

Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 

Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 

220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 

198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 

222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 

425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona 

č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 

168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 

47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 

165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 

264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., 

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 

zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 

256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 

314/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 39a odst. 5 písm. a) se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“. 

 

2. V § 39a odst. 5 písm. b) se číslo „32“ nahrazuje číslem „40“.  

 

3. V § 39a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Ústav vypočte maximální cenu dalších podobných přípravků v referenční skupině podle 

odstavce 4 a dále tuto cenu sníží postupem podle odstavce 5.“. 

 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9. 

 

Čl. V 

Přechodné ustanovení 

Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“. 

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a články IV a V se označují jako články VI a VII. 

 

SD 4914 

K čl. I 

K2. V bodě 32 se slova „s opatřením obecné povahy vydaným Ministerstvem zdravotnictví za 

účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle § 77d, kterým se omezuje nebo zakazuje 
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distribuce léčivých přípravků do zahraničí“ nahrazují slovy „s opatřením vydaným Ministerstvem 

zdravotnictví za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle § 11 písm. h) nebo § 77d“. 

 

K3. Za bod 36 se vkládá nový bod 36a, který zní: 

 „36a. V § 82 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) jde-li o provozovatele lékárny, je povinen použít léčivé přípravky dodané distributorem 

v souladu s § 77 odst. 1 písm. h) výhradně k výdeji pacientům nebo poskytovatelům zdravotních 

služeb.“.“. 

 

K4. Za bod 42 se vkládají nové body 42a a 42b, které znějí: 

„42a. V §103 odst. 10 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje. 

 42b. V § 103 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), 

které zní: 

„i) použije léčivý přípravek v rozporu s § 82 odst. 3 písm. h).“.“. 

 

K5. Za bod 50 se vkládá nový bod 50a, který zní: 

„50a. V § 107 odst. 1 písm. c) se slova „§ 103 odst. 10 písm. a), b), d) nebo f)“ nahrazují slovy 

„§ 103 odst. 10 písm. a), b), d), f) nebo i)“.“.  

 

K6. Bod 57 zní: 

„57. V § 107 odst. 1 písm. e) se slova „d), e), f), i), n) nebo p)“ nahrazují slovy „d), e), f), g), j), o) 

nebo q)“.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 16. září 2016 

 

 

 

 

 

MUDr. Rostislav Vyzula 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 

 

v z. MUDr. David Kasal, v.r. 

místopředseda garančního výboru pro zdravotnictví 

 

 

 

 

Jan Zahradník 

zpravodaj výboru pro evropské záležitosti 

 

v z. Mgr. Ondřej Benešík, v.r. 

předseda výboru pro evropské záležitosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110289)


