
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 14.7.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 21.7.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání 
Česká 
lékařská 
komora  

Připomínka ČLK k ust. § 80 odst. 1, které nabude účinnosti 1.1.2018, jež 
stanoví, že Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři 
poskytující zdravotní služby, a to na lékařský předpis vystavený v 
elektronické podobě. Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je 
přípustné jen výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů není možné 
vystavit lékařský předpis v elektronické podobě. Prováděcí právní předpis 
stanoví situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě 
vždy přípustné. Předepisující lékař je povinen sdělit pacientovi identifikační 
znak, na jehož základě lze uplatnit elektronický recept u jakéhokoliv 
poskytovatele lékárenské péče. 

Ust. § 80 odst. 1 nově zní: "Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti 
lékaři poskytující zdravotní služby a veterinární lékaři, a to vystavením lékařského 
předpisu, který může být, po dohodě s pacientem, v listinné nebo v elektronické 
podobě, recept na léčivý přípravek s omezením podle § 39 odst. 4 písm. c) a recept, 
kterým se předepisuje léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, se 
vystavuje výhradně v elektronické podobě." 

Odůvodnění: 
Česká lékařská komora důrazně upozorňuje na nepřipravenost celého 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Připomínka jde nad rámec navrhované 
právní úpravy, která je předkládána 
k zajištění provedení transpozice směrnice 
1214/2014. 
 
Problematika elektronických receptů byla po 
věcné i politické stránce několikrát řešena a 
odkládána.  
 
Připomínkou navržená úprava se nadto jeví 
jako nekoncepční a nesystémová. 
 
Listinná forma receptu bude zachována i po 
1.1.2018. Prováděcí právní předpis (t.č.ve 
fázi přípravy) stanoví okolnosti a podmínky, 
kdy je vystavení receptu v listinné podobě 
vždy přípustné a stanoví i pravidla 
s nakládáním s takovými recepty ve vztahu 
k úložišti elektronických receptů. 
 
Zavedení elektronických receptů nebylo 
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systému tzv. eReceptů. Za tohoto stavu, kdy není k dispozici prováděcí 
předpis, který by výslovně stanovil podmínky pro vystavování receptů v 
listinné podobě, je nutno trvat na zachování stávajícího systému, jež v 
současnosti koresponduje s dostupností moderních technologií v celé 
republice. Je nezbytné a žádoucí zachovat listinnou i elektronickou formu 
receptu v závislosti na dohodě lékaře s pacientem. Ostatně obdobný systém 
(volba listinné či elektronické formy) funguje v rámci vystavování dokladu o 
pracovní neschopnosti, kdy záleží na lékaři, zda bude postupovat cestou 
listinného dokladu, anebo využije elektronickou formu. Tentýž systém by měl 
být důsledně zachován i v případě vystavování receptů. Autoritativní a v 
tomto případě unáhlené rozhodnutí bez náležité přípravy a přechodného 
období se jeví zcela nevhodné a současně neodpovídá ani dříve 
proklamovaným výhodám, které měla elektronická forma receptů přinést. 
Dalším argumentem pro zachování obou forem předepisování léčivých 
přípravků je možnost předepisování léčiv lékaři na základě smlouvy s 
příslušnou zdravotní pojišťovnou pro vlastní potřebu dle zák. č. 48/1997 Sb. 
Tito lékaři, převážně důchodového věku, mohou na základě splnění 
zákonných podmínek předepisovat léčiva sobě a svým příbuzným. Absence 
listinné formy povede k nemožnosti této početné skupiny lékařů si i nadále 
předepisovat léčivé přípravky, což v konečném důsledku povede k dalšímu 
nárůstu pacientů v ordinacích, s čímž zcela nepochybně souvisí i zvýšení 
nákladů vynaložených za zdravotní péči v rámci úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Na základě výše uvedeného trvá Česká lékařská komora na zachování 
listinné formy při předepisování léčivých přípravků jako rovnocenné 
možnosti volby k elektronické formě. 
 
Zásadní připomínka 
 

žádným unáhleným rozhodnutím. Zákonnou 
úpravu dotýkající se povinné elektronické 
preskripce český právní řád obsahuje již od 
schválení zákona č. 70/2013 Sb. Dotčené 
ustanovení § 80 odst. 1 pak bylo původně 
koncipováno s účinností od 1.1.2015, která 
však byla posléze posunuta až na 1.1.2018. 
Nedá se tedy hovořit o ukvapené změně a 
absenci přechodného období. 
 
 
Co se týče lékařů předepisujících sobě a 
svým blízkým, jedná se o skupinu, která 
bude a je zohledněna při přípravě vyhlášky, 
která stanoví situace, za kterých se vydání 
listinného receptu vždy přípustné. 
 
Připomínku tedy z výše uvedených důvodů 
nelze akceptovat.  
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka nebyla akceptována a 
připomínkové místo na připomínce trvá. 
Podle čl. 5 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády se nejedná o připomínkové místo, 
s nímž by byl založen rozpor. 

Hlavní 
město 

v úvodní větě: 
v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „a zákona č. 

Akceptováno. 
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Praha 66/2017 Sb.“ nahradit slovy „, zákona č. 66/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 
Sb.“ 
 
v bodě 2 (§ 67 odst. 4 úvodní části): 
v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády 
slova „text „i) a j)“ nahrazuje textem“ nahradit slovy „slova „i) a j)“ nahrazují 
slovy“ 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 

v bodech 3 (§ 67 odst. 4 písm. l)) a 7 (§ 104 odst. 8 písm. e)): 
v souladu s čl. 56 odst. 1 a odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády 
slova „se text „a) a“ zrušuje“ nahradit slovy „se slova „a) a“ zrušují“ 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 

v bodě 4 (§ 67 odst. 4 písm. l) a m)): 
v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády slova „se na konci 
písmene l) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se“ nahradit slovy „se 
doplňuje“ 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 

ÚV-RVV 

Pokládáme zkrácené meziresortní připomínkové řízení v období letních prázdnin 
(notabene u návrhu zákona, který má být přijat Poslaneckou sněmovnou již v 
prvém čtení) za krajně nevhodné. 

Odůvodnění: 

Transfuzní péče v ČR byla vždy na vysoké odborné úrovni. Situace je tak složitější 
o to více, že implementace dané směrnice úroveň transfusní péče v ČR nijak 
nezvýší, spíše může řádný výkon profese zdravotnických pracovníků komplikovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Nejedná se o připomínku ve smyslu čl. 5 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády. 
 
Ačkoliv chápeme, že návrh nebyl předložen 
v nejpříznivějším období, nebylo možné 
čekat déle i s ohledem na závazky 
vyplývající České republice z jejího členství 
v EU. 
Souhlasíme s tím, že transfuzní péče byla a 
je v ČR na vysoké úrovni. Předkládaný 
návrh toto nikterak neohrožuje. V rámci 
přípravy návrhu byla celá problematika 
důkladně diskutována MZ jak se SÚKL, tak 
též se zástupci odborné praxe. To bylo 
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hlavní příčinou toho, že návrh byl předložen 
později, než bylo zamýšleno - čekalo se na 
ukončení odborných diskusí. 
K implementaci směrnice 2016/1214 lze 
uvést toliko to, že odborná veřejnost i 
dozorový orgán s tím, že bude třeba 
zezávaznit pokyny pro správnou praxi a 
vtělit je do vyhlášky o lidské krvi, je 
srozuměn a souhlasí s touto potřebou a 
jejím provedením. 

MZV 

K  výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám z hlediska působnosti 
Ministerstva zahraničních věcí zásadní připomínky. Doporučuji však v návrhu 
usnesení zohlednit Váš návrh, deklarovaný v předkládací zprávě a v důvodové 
zprávě, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila 
s předmětným návrhem souhlas již v prvém čtení. Lze tak učinit vložením do 
navrhovaného usnesení vlády nového bodu III ve znění „navrhuje Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky, aby s  vládním návrhem zákona 
uvedeného v bodě I a II tohoto usnesení vyslovila souhlas v prvém čtení;“. 
Následně doporučuji dosavadní bod III.  označit jako bod IV. a jeho podbod č. 1 
doplnit o slova „ a s návrhem uvedeným v bodě III tohoto usnesení,“. 
 

Akceptováno.  
Návrh usnesení je doplněn a v dotčených 
částech upraven následovně: 
 

III. navrhuje Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky, aby s  vládním 
návrhem zákona uvedeného v bodě I a II 
tohoto usnesení vyslovila souhlas v prvém 
čtení 
           
            IV. pověřuje  
                1. předsedu vlády předložit 
vládní návrh zákona podle bodu I a II 
tohoto usnesení předsedovi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky k 
dalšímu projednání, a to spolu s návrhem 
uvedeným v bodě III tohoto usnesení,                
 

MŠMT 

K navrhovanému zákonu, k čl. I, k úvodní větě: Navrhujeme v úvodní 
větě do výčtu novel zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech doplnit zákon č. 
183/2017. 
 

Akceptováno 

K navrhovanému zákonu, k čl. I, k bodu 2: Navrhujeme slovo „v“ vypustit 
a slovo „se“ přesunout za slovo „ustanovení“ a to tak, aby ustanovení znělo 

Akceptováno. 
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např.: „V § 67 odst. 4 úvodní části ustanovení se (…)“ (viz čl. 57 odst. 4 
písm. i) LPV). 
 
K navrhovanému zákonu, k čl. I, k bodu 4: Navrhujeme namísto 
formulace „doplňuje se“ použít formulaci „vkládá se“ (viz čl. 58 odst. 1 písm. 
c) LPV) a slova „Poznámka pod čarou č. 105 zní:“ vypustit, neboť této 
formulace se užívá v případech, kdy dochází k doplňování věty či její části 
nebo jednotlivých slov. V takovém případě se pak na samostatný řádek 
uvede text „Poznámka pod čarou č. … zní:“ (viz čl. 58 odst. 5 a 6 LPV). 
V případě, kdy se ale doplňuje nový pododstavec za poslední pododstavec, 
za nímž následuje závěrečná část ustanovení (viz čl. 58 odst. 1 písm. c) 
LPV), se užije formulace „včetně poznámky pod čarou č. … zní:“ (viz čl. 58 
odst. 2 LPV). Navrhujeme proto znění poznámky pod čarou č. 105 vložit již 
do citace písmena m), před zakončené uvozovky. 
 
 

Akceptováno. 

K navrhovanému zákonu, k čl. I, k bodu 4, 5 a 6: Navrhujeme sjednotit 
jednotlivá identifikační čísla CELEX v bodech 4, 5 a 6, např. oddělením 
slova CELEX a identifikačního čísla mezerou. Dále navrhujeme v bodě 4 
CELEX číslo vložit na závěr bodu, tedy až za úplné znění písmena m) 
včetně poznámky pod čarou, neboť identifikační číslo CELEX se u novel 
uvádí vždy na konci bodu novely (viz čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 LPV). 
 

Akceptováno. 
Označení CELEX upravena a sjednocena. 

K důvodové zprávě, k bodu 7: Navrhujeme dát do souladu druhou větu prvního 
odstavce uvádějící, že navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na 
podnikatelské prostředí ČR a první větou třetího odstavce uvádějící, že navrhovaná 
právní úprava má pozitivní přínos na podnikatelské prostředí ČR. 

Akceptováno. 
DZ upravena. Úvod věty druhé prvního 
odstavce zní: „Rovněž nebude mít 
negativní dopad na podnikatelské 
prostředí…“ 

ČLnK 
Česká lékárnická komora konstatuje, že Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 
se nepodařilo včas připravit systém elektronické preskripce (centrální 
úložiště elektronických receptů) tak, aby v něm mohly lékárny spolehlivě 

Neakceptováno. 
Připomínka směřuje mimo rámec zamýšlené 
novelizace. 
Nadměrně jí zatěžuje a ohrožuje splnění 
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vydávat léčivé přípravky výlučně na základě elektronických receptů. 
Vzhledem ke krátké lhůtě k podání připomínek zde neuvádíme podrobnosti, 
které jsme ale připraveni přednést buď při vypořádání připomínek, nebo je 
předložíme dodatečně v písemné formě. Ačkoliv SÚKL prezentuje, že 
systém připraven je, neodpovídají jeho veřejné prezentace skutečnosti. 
Zůstává velké množství závažných a neodstraněných nedostatků, a čas, 
který zbývá do spuštění výlučné ePreskripce (1. 1. 2018), je zcela 
nedostatečný pro přizpůsobení lékařských a lékárenských software změnám 
připravovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv. ČLnK proto navrhuje, 
aby byla účinnost nástupu výlučné ePreskripce stanovená v článku III 
písm. f) zákona č. 70/2013 posunuta o 1 rok na 1. 1. 2019. 
 
Současně ČLnK navrhuje, aby zůstala zachována účinnost k 1. 1. 2018 
ustanovení § 80 odst. 5, který byl součástí novelizačního bodu 154 
novely č. 70/2013 Sb. obsahujícího nové znění § 80 jinak upravujícího 
povinnost výlučné elektronické preskripce. § 80 odst. 5 se ohledně 
zachování práva pacienta na volbu poskytovatele lékárenské péče 
netýká výlučně elektronické preskripce, ale preskripce jako takové, ať 
již listinné nebo elektronické. Vzhledem k navrženému odkladu 
elektronické preskripce ČLnK také navrhuje, aby se zákaz reklamy 
uvedený rovněž v § 80 odst. 5 rozšířil i na listinné recepty (viz úprava 
tučně včetně přečíslování odstavce): 
 
(53) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni 
postupovat tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění poskytovatele lékárenské 
péče nebo k zásahu do práva pacienta na volbu poskytovatele lékárenské 
péče. Reklama51) v souvislosti s listinným a elektronickým receptem se 
zakazuje. 
 
Stejně tak by zůstala zachována účinnost od 1. 1. 2018 ustanovení § 103 
odst. 3 a nového znění § 107 odst. 1 písm. c) upravující přestupek a sankci 
za porušení povinnosti z § 80 odst. 5 (při odložené účinnosti elektronické 

transpozičního účelu navrhované novely. 
 
K otázce systému e-Receptů, jeho přípravě 
a nutnosti odložení, viz k připomínce ČLK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka nebyla akceptována a 
připomínkové místo na připomínce trvá. 
Podle čl. 5 odst. 7 Legislativních pravidel 
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preskripce odst. 3). V § 103 odst. 3 by rovněž mělo dojít k přečíslování z § 
80 odst. 5 na § 80 odst. 3. 
 
 

vlády se nejedná o připomínkové místo, 
s nímž by byl založen rozpor. 

MV 

K čl. I bodům 4 a 5 – k § 67 odst. 4: 
1. Doporučujeme nezavádět navrhovanou legislativní zkratku, neboť s ohledem na 

její délku a především jediné využití v dalším textu zákona (kde je stejně 
doplněna odkazem na konkrétní ustanovení) se jeví nadbytečná. 

2. Z legislativně technického hlediska nepovažujeme za šťastné řešení, že na 
konci nového písm. m) je dovětek za středníkem, přičemž ten sám končí 
středníkem a následuje závětí § 67 odst. 4.  

 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 

OKOM 

V rozdílové tabulce (dále jen „RT“) je u § 1 odst. 1 nutné nahradit v části 
určené pro předpis EU ustanovení čl. 1 směrnice Komise (EU) 2016/1214 
ustanovením čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec této směrnice. 
Dále je v RT, u ustanovení vkládajícího do § 67 odst. 4 nové písm. m), nutné 
nahradit ve sloupci „Ustanovení“ (v části „Odpovídající předpis EU“) „Článek 
2 odst. 1“ slovy „Článek 2 odst. 2 směrnice 2005/62/ES“. Ve sloupci „Obsah“ 
je pak nutné vypustit poslední větu: „Tyto předpisy přijaté členskými státy…“. 
Tato věta je obsažena už v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 
2016/1214 (nikoliv v čl. 2 odst. 2) a je transponována tak, že je v bodě 1 
návrhu poznámka pod čarou č. 1 doplněna o směrnici 2016/1214. 
Bod 6 návrhu požadujeme nevykazovat jako implementační vůči článku 
118a odst. 1 směrnice 2001/83/ES, v platném znění. Máme za to, že 
ustanovení je implementační vůči čl. 1 směrnice Komise (EU) 2016/1214, 
kterým se členským státům ukládá zajistit vedle toho, aby byly k dispozici 
pokyny pro správnou praxi, také to, aby tyto pokyny používala všechna 
transfuzní zařízení pro svůj systém jakosti. Požadujeme proto navrhovanou 
úpravu § 104 odst. 2 zákona o léčivech vykázat jako implementační 
vůči  čl. 1 směrnice Komise (EU) 2016/1214. 
Obecnou část důvodové zprávy, bod 5 (Zhodnocení slučitelnosti …), 
požadujeme upravit tak, aby uváděla, že návrh zákona se směrnicí 

Akceptováno 
 
 
 
Upraveno (viz RT) 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 6 není vykazován jako implementační 
ke směrnici 2001/83, nýbrž ke směrnici 
2016/1214. 
 
 
 
 
 
 
Bod 5 DZ byl upraven ve smyslu připomínky. 
„Z předpisů Evropské unie, které se vztahují 
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2001/83/ES, směrnicí 2002/98/ES a směrnicí 2005/62/ES v širších 
souvislostech souvisí (místo „přímo dotýká“ ). 
 

na oblast transfuzních přípravků, a zařízení 
transfuzní služby se návrh zákona v širších 
souvislostech souvisí s těmito předpisy:“ 

K Čl. 1 bodu 4 a 5 návrhu (§ 67 odst. 4 písm. m) a konec textu odstavce)  
Není nám jasné, proč by „pravidla správné výrobní praxe“ měla být 

pojmově nadřazena „pokynům pro správnou výrobní praxi v souladu 
s evropskou směrnicí …“. Termín „pravidla správné výrobní praxe“ by totiž 
měl odpovídat směrnicovému termínu „pokyny pro správnou praxi“, jak je 
použit směrnicí 2005/62/ES pro ty pokyny, které mají členské státy na 
základě jejího ustanovení čl. 2 odst. 2 zpřístupnit a zajistit jejich dodržování. 
Tyto pokyny pro správnou praxi by dále měly splňovat určité požadavky, tj. 
měly by být v souladu se směrnicí (konkrétně s požadavky čl. 2 odst. 2 
směrnice 2005/62/ES, v platném znění, a to, zohledňovat podrobné zásady 
a pokyny pro správnou praxi uvedené v čl. 47 prvním pododstavci směrnice 
2001/83/ES, jakož i pokyny pro správnou praxi, které vypracovala Komise 
společně s Evropským ředitelstvím pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady 
Evropy). Máme za to, že vše potřebné by se pro účely zákona vyjádřilo 
formulací „dodržovat pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfuzní 
služby stanovená prováděcím právním předpisem v souladu s předpisem 
EU o standardech a specifikacích vztahujících se k systému jakosti pro 
transfuzní zařízení“. V prováděcím právním předpise by pak bylo nutné 
dostát výše uvedeným požadavkům čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/62/ES na 
pokyny pro správnou praxi. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme formulaci „, včetně pokynů 
pro správnou výrobní praxi v souladu s evropskou směrnicí o standardech a 
specifikaci systémů jakosti105“ v ustanovení § 67 odst. 4 písm. m) nahradit 
slovy „stanovená prováděcím právním předpisem v souladu s předpisem EU 
o standardech a specifikacích vztahujících se k systému jakosti pro 
transfuzní zařízení105“. V poznámce pod čarou č. 105 požadujeme uvést 
„Článek 2 směrnice Komise 2005/62/ES, ve znění směrnice 2016/1214“.  
 

Akceptováno částečně. 
 
Poznámka pod čarou č. 105 upravena ve 
znění připomínky. 
 
Pojem „pravidla“ správné výrobní praxe 
obsahuje zákon o léčivech již dnes. Pravidla 
správné výrobní praxe se pak mají ve 
smyslu směrnice rozšířit resp. doplnit o 
“pokyny“ pro správnou praxi“. Návrhem se 
nezamýšlí stanovit hierarchii termínů 
„pravidlo“ a „pokyn“, návrh pouze uvádí, že 
krom stávajících „pravidel“, která mají být 
rozšířena o nově závazné „pokyny“ mají 
ZTS povinnost dodržovat i pokyny plynoucí 
ze směrnice 1214. 
Bod 5 návrhu pak systematicky zapadá do 
stávající koncepce ustanovení, v němž jsou 
obsažena zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu. 
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MPO 

K návrhu zákona 

 v úvodní větě čl. I doporučujeme do výčtu novel zákona o léčivech uvést 
i zákon č. 183/2017 Sb.  

 

Akceptováno.  
Doplněno 

K odůvodnění 

v názvu 7. bodu obecné části důvodové zprávy doporučujeme v návaznosti 
na čl. 9 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády slovo „dosah“ nahradit 
slovem „dopad“, 

 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva upravena. 

K odůvodnění 

doporučujeme zvážit doplnění 9. bodu obecné části důvodové zprávy o 
zhodnocení korupčních rizik spojených s rozšířením povinností pro 
provozovatele zařízení transfuzní služby o povinnost dodržovat a používat 
pro jejich systém jakosti pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů 
a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby a stanovením 
sankce za porušení této povinnosti.  

 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva doplněna. 

   

V Praze 8. listopadu 2017 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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