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                                             ODŮVODNĚNÍ      IV. 

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

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení 
zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů. V tomto návrhu vyhlášky se předně 
vymezují situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.  
Vypracování tohoto návrhu bylo nezbytné s ohledem na novelu zákona o léčivech, kdy 
s účinností od 1. 1. 2018 budou lékaři poskytující zdravotní služby v souladu s 
novelizovaným zněním ustanovení § 80 povinni předepisovat léčivé přípravky na lékařský 
předpis vystavený v elektronické podobě, přičemž vystavení lékařského předpisu v listinné 
podobě bude přípustné pouze výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů nebude 
možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě. Zároveň však toto novelizované 
ustanovení obsahuje zmocnění pro stanovení situací, za nichž bude vystavení lékařského 
předpisu v listinné podobě přípustné vždy.  Jde o situace, kdy vystavení lékařského předpisu 
v elektronické podobě objektivně není možné, neboť by to bylo s ohledem na situaci 
nepřiměřeně zatěžující a neúčelné, a mohlo by dojít ke zbytečnému zdržení nebo 
komplikacím (například v rámci zdravotnické záchranné služby). S ohledem na potřebu 
ochrany zdraví pacienta je žádoucí, aby v takové situaci lékař mohl vystavit lékařský předpis 
v listinné podobě. Dále se jedná o situace, kdy aktuálně není elektronická preskripce těchto 
skupin léčivých přípravků možná. Jedná se o vystavení lékařských předpisů určených pro 
předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné látky nebo psychotropní látky 
označených modrým pruhem.   
 
Situace, kdy je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné, rozděluje 
vyhláška do následujících kategorií:  
 
a) vystavení lékařského předpisu v případě vymezených typů receptů a žádanek,  
b) předepisování humánních léčivých přípravků na recept vystavovaný na žádost pacienta 
určený pro uplatnění v jiném členském státě,  
c) vystavení lékařského předpisu humánních léčivých přípravků v situacích, kdy není 
z důvodu nemožnosti použití technického prostředku možné vystavit lékařský předpis 
v elektronické podobě.  
 
V návrhu vyhlášky se dále provádí zmocnění uvedené s účinností od 1. 1. 2018 v § 80 odst. 
2 zákona o léčivech, podle kterého je třeba vyhláškou upravit způsob nakládání s recepty, 
které byly v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 vystaveny v listinné podobě. V návrhu 
vyhlášky se provádějí i zbývající zmocnění uvedená v tomto zákonném ustanovení, podle 
kterých má prováděcí právní předpis stanovit postup a podmínky pro komunikaci 
předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním 
úložištěm elektronických receptů, způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální 
úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, způsob zasílání 
elektronických receptů předepisujícími lékaři a způsob evidence elektronických receptů, 
včetně evidence elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány.  
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Recept vystavený v listinné podobě se bude uchovávat v lékárně způsobem stanoveným 
právním předpisem upravujícím zacházení s léčivy v lékárnách (Vyhláška 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 pozdějších předpisů.). Na listinném receptu bude vydávajícím farmaceutem 
vyznačeno slovo „Vydáno“, datum a jméno vydávajícího farmaceuta. 
 
Na základě popsaného řešení umožní vyhláška fungování nového systému vystavování 
lékařských předpisů v praxi, tak, aby bylo zajištěno fungování celého systému předepisování 
a výdeje léčivých přípravků a tím i jejich dostupnosti pro pacienty ve všech případech a 
dosažení účelu, který byl sledován při zavedení elektronického receptu. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena  

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se 
elektronických receptů 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. 3 tohoto zákona k provedení § 80 odst. 1 a 2.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní 
péči. Návrh vyhlášky umožňuje vystavení lékařského předpisu v listinné podobě na žádost 
pacienta, kdy je lékařský předpis určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie, 
čímž nebude dotčeno právo pacienta na přeshraniční péči, což by mohlo nastat v případě, že 
by byl pacient vystaven riziku neuznání elektronické preskripce v jiném členském státu 
Evropské unie. Navrhovaná právní úprava je tedy pro právo pacienta na přeshraniční péči 
podle směrnice 2011/24/EU prospěšná, přičemž se však nejedná o naplňování žádného z 
požadavků uvedené směrnice (nejde o implementaci). Povinná elektronická preskripce by 
rovněž znemožňovala ověření pravosti preskripce vydávajícím zdravotnickým pracovníkem 
podle článku 11 předmětné směrnice.  Návrh je s právem Evropské unie v souladu. 
 
Návrhu vyhlášky se v širších souvislostech dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) - které původní směrnici nahradí 25. května 2018. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Doposud vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů prováděla 
ustanovení § 80 zákona o léčivech a byla vydána podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona o 
léčivech. Ke dni 1. 1. 2018 nabývá účinnosti část zákona č. 70/2013 Sb.  Ustanovení § 80 
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odst. 1 nově, nad rámec stávající úpravy obsažené ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., obsahuje 
zmocnění pro stanovení situací, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě 
vždy přípustné a též umožňuje stanovit způsob zacházení s takovými recepty. Na základě 
zmocňovacích ustanovení uvedených v zákoně o léčivech bylo přistoupeno k vydání nové 
vyhlášky, tak, aby bylo zajištěno uvedení předmětných ustanovení zákona v praxi a aby 
v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti právního řádu byla v jedné vyhlášce komplexně 
provedena veškerá zmocnění, která jsou uvedena v § 80 zákona o léčivech a jejichž 
provedení formou vyhlášky bylo svěřeno Ministerstvu zdravotnictví.  
 
 
5. 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 žádné výrazné hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a ani sociální dopady a dopady na životní 
prostředí. Všechny vystavené recepty v elektronické podobě budou uloženy do centrálního 
úložiště elektronických receptů (dále centrální úložiště).  

Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí. Návrh vyhlášky nepředstavuje zátěž 
jednotlivých subjektů, naopak lze uvést, že u subjektů, které jsou vyňaty z obecné povinnosti 
elektronické preskripce (veterinární lékaři, lékaři předepisující pro sebe a rodinné příslušníky, 
nedojde k žádnému finančnímu zatížení.  V rámci ambulantní péče v nemocnicích, 
praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost, ambulantním specialistům a 
gynekologům dochází k uhrazení částky 1,70 Kč za položku na receptu v elektronické 
podobě. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za 
každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické 
podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či 
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč se zavedení 
povinné elektronické preskripce, čímž jsou mu kompenzovány případné náklady spojené 
s technickým zajištěním fungování elektronické preskripce (zejména internetové připojení). 
Předepisujícím lékařům nadto Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistí bezplatný přístup 
k centrálnímu uložišti. Vzhledem k této skutečnosti bude finanční zátěž pro předepisující 
lékaře minimalizována. 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady 
na rovnost mužů a žen.  
 
7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude měnit stávající zpracování osobních údajů a nebude 
zasahovat do ochrany soukromí nad rámec stávající právní úpravy. Současná právní úprava 
nastavila již v roce 2013 fungující systém, který je v praxi ověřený. Zavedením navrhované 
právní úpravy tedy nevzniká potencionální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití 
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osobních údajů. Úprava postupu a podmínek pro komunikaci předepisujících lékařů a 
farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických 
receptů, způsobu vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických 
receptů poskytuje předepisujícím lékařům, způsobu zasílání elektronických receptů 
předepisujícími lékaři a způsobu evidence elektronických receptů, včetně evidence 
elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány, se jen legislativně technicky 
přesouvá z vyhlášky č. 54/2008 Sb. do této vyhlášky z důvodu ucelenosti úpravy 
problematiky elektronické preskripce a nezvyšuje se v ní množství a rozsah zpracovávaných 
osobních údajů a ani se v ní nemění způsob nakládání s nimi. Navrhovaná právní norma je 
zcela v souladu s účinnou legislativní úpravou nakládání s osobními údaji. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani nebude vytvářet podmínky 
pro jejich nárůst. Navrhovanou úpravou se pouze provádějí pravidla, která stanovil přímo 
zákon, a korupční rizika byla zvažována a hodnocena při stanovení možných variant 
zákonného řešení upravované problematiky. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu.  
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Zvláštní část 
 
K § 1: 
 
V ustanovení § 1 se upravuje předmět úpravy provedené vyhláškou. Účelem vydání vyhlášky 
je naplnit veškerá zákonná zmocnění nacházející se v 80 zákona o léčivech, ve znění 
účinném od 1. 1. 2018, a podle zmocňovacího ustanovení § 114 odst. 3 zákona o léčivech je 
provést. Konkrétně vyhláška upravuje   
    
a) způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů 
poskytuje předepisujícím lékařům, 
b) postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících 
předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů, 
c) způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři centrálnímu úložišti 
elektronických receptů,  
d) způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence elektronických receptů, na které 
byly léčivé přípravky již vydány, 
e) situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné a 
f) způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě. 
 
K § 2: 
 
V tomto ustanovení se upravuje způsob vytváření elektronických identifikačních znaků, které 
centrální úložiště elektronických receptů poskytne předepisujícím lékařům. Vychází se 
z toho, že elektronický identifikační znak elektronického receptu je generován centrálním 
úložištěm elektronických receptů ve stanovené podobě a je převoditelný do jiné stanovené 
podoby.  
 
K § 3 a 4: 
 
V ustanovení § 3 a 4 se upravují postup a podmínky komunikace předepisujících lékařů a 
farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických 
receptů. Tato ustanovení se přesouvají z dosavadních ustanovení § 7 a 11 vyhlášky č. 
54/2008 Sb. s tím, že se v nich zohledňují poznatky z jejich aplikace a zejména z jejich 
technického provádění v praxi a zároveň se v zájmu dosažení větší srozumitelnosti a 
přehlednosti poněkud pozměňuje struktura a vzájemná provázanost jednotlivých ustanovení. 
Obsahově však nedochází k žádné podstatné změně oproti dosavadní právní úpravě.  
Způsob předání identifikátoru pacientovi je součástí komunikace s centrálním úložištěm 
v rámci zasílání elektronického receptu předepisujícím lékařem. Identifikátor je možné 
pacientovi sdělit buď jeho uvedením na listinné průvodce, případně technickými prostředky 
(SMS, email, webovou či mobilní aplikací) Státního ústavu pro kontrolu léčiv popřípadě 
prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře, který pacientovi může zaslat 
SMS či e-mail obsahující konkrétní identifikátor. 
 
K § 5: 
 
V tomto ustanovení se upravuje záznam v registru pro léčivé přípravky s omezením. Opět 
nejde o novou právní úpravu, ale o legislativně technický přesun již platného a účinného 
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ustanovení dosud se nacházejícího ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., a to konkrétně ustanovení § 
11a této vyhlášky. 
  
 
K § 6: 
 
V tomto ustanovení se upravují náhradní způsoby komunikace vydávajícího farmaceuta 
s centrálním úložištěm elektronických receptů v případě, že není tato komunikace zajištěna 
z důvodu výpadku služeb zajišťujících činnost komunikačního rozhraní informačního systému 
vydávajícího farmaceuta s tímto centrálním úložištěm. Jde o komunikaci prostřednictvím 
telefonické služby nebo mobilní webové aplikace za stanovených podmínek (zejména 
identifikace vydávajícího farmaceuta prostřednictvím jeho přístupových údajů k centrálnímu 
úložišti elektronických receptů). Takto stanovený náhradní způsob komunikace přispěje 
k zajištění možnosti poskytování zdravotních služeb ve výjimečných situacích, kdy se 
vyskytnou neočekávané technické komplikace. Státní ústav pro kontrolu léčiv garantuje 
nepřetržitý provoz této telefonické služby. V případě telefonického přístupu nebude narušena 
ochrana údajů. 
Po obnovení připojení vydávajícího farmaceuta k centrálnímu úložišti elektronických receptů 
farmaceut doplní do centrálního úložiště elektronických receptů údaje o vydání. 
Pro zajištění bezpečnosti a odpovědnosti je náhradní komunikace je správcem centrálního 
úložiště elektronických receptů monitorována a zaznamenávána. 
 
 
K § 7 a 8 
 
V ustanovení § 7 a 8 se upravují změna elektronického receptu a zrušení elektronického 
receptu. I v tomto případě nejde o novou právní úpravu, ale o legislativně technický přesun 
již platných a účinných ustanovení § 8 a 9 vyhlášky č. 54/2008 Sb., která jsou pouze drobně 
upřesněna s ohledem na získané poznatky z jejich dosavadní aplikace.   
 
 
K § 9 
 
Tímto ustanovením se upravuje způsob evidence elektronických receptů a to jejich evidencí 
centrálním uložištěm elektronických receptů a v rámci systému vydávajícího farmaceuta.  
 
 
K § 10 
 
Nová vyhláška upravuje situace, kdy je vždy možné vystavení lékařského předpisu v listinné 
podobě, a to v případě receptů (a žádanek) určených pro předepisování léčivých přípravků 
obsahujících omamné látky nebo psychotropní látky označených modrým pruhem. Aktuálně 
není možná elektronická preskripce těchto skupin léčivých přípravků. Nakládání s léčivými 
přípravky s obsahem omamných nebo psychotropních látek se neřídí pouze zákonem o 
léčivech, ale jejich právní úprava je obsažena rovněž v zákoně č.167/1998 Sb., o 
návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nimi podléhá zákonem 
nastaveným evidenčním procesům, aby byl zajištěn dohled, který vyžadují mezinárodní 
úmluvy v této oblasti. Všechny tyto procesy jsou v praxi nastaveny na listinnou formu 
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(hlášení, evidenční knihy, apod.). Elektronické předepisování tak není v současné době 
možné beze změny zákona o návykových látkách, který by elektronizaci této oblasti nastavil. 
  
Vždy je přípustné vystavování žádanek v listinné podobě.  
 
Vždy je podle vyhlášky také přípustné vystavit předpis v listinné podobě v případě receptů na 
léčivé přípravky, které předepisuje lékař „sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, 
dětem, vnukům a sourozencům“, který je smluvním lékařem ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zařazení této kategorie osob k absolutní 
přípustnosti vystavování předpisu v listinné podobě je odůvodněno snahou respektovat 
efektivitu poskytování zdravotní péče, kdy k ošetřování předmětného okruhu osob má 
docházet v minimálním množství případů mimo pracoviště lékaře. Neumožnění vystavení 
lékařského předpisu v listinné podobě by pro lékaře představovalo neúměrnou komplikaci při 
výkonu jeho tradiční činnosti ve vztahu k osobám jemu blízkým a bránilo by naplňování 
smyslu právní normy.   
 
Dále vyhláška zahrnuje mezi vždy přípustné situace, kdy je možné vydat lékařský předpis 
v listinné podobě, vydání receptu určeného pro předepisování humánních léčivých přípravků 
a veterinárních léčivých přípravků za účelem poskytování veterinární péče. Podle ustanovení 
§ 80 odst. 4 zákona o léčivech ve znění účinném od 1. 1. 2018 veterinární lékaři předepisují 
na lékařský předpis vystavený v listinné podobě veterinární léčivé přípravky podle své 
odbornosti.  
Není třeba vztahovat povinnou elektronickou preskripci na veterináře, a to z toho důvodu, že 
nebudou žádným způsobem zapojeni do procesu zavedení lékových záznamů pacientů. 
 
V listinné podobě je dále vždy přípustné vystavit listinný recept na léčivý přípravek 
předepsaný v rámci klinického hodnocení. 
 
Vyhláška ukládá povinnost, aby v případě vystavení listinného receptu, předepisující lékař 
vyznačil na receptu důvod takového vystavení. 
 
 
K § 11  
 
Nová vyhláška stanoví, že vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy přípustné 
při předepisování humánních léčivých přípravků na recept vystavovaný na žádost pacienta 
určený pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie. Přeshraniční péče, jejíž princip 
je založen na volném pohybu služeb zakotveném v článku 56 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, je upravena (včetně tzv. přeshraničních receptů) na úrovni sekundárního práva 
Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. V současné době neexistuje na 
úrovni členských států, ani samotné Evropské unie, systém, který by umožňoval čitelnost 
elektronicky proskribovaných lékařských předpisů, jejich převoditelnost a spolupráci 
členských států v této oblasti. Neumožnění vystavení preskripce v listinné podobě by tak 
znemožňovalo realizaci práva na přeshraniční péči v případě, že by byl pacient vystaven 
riziku neuznání elektronické preskripce v jiném členském státu. Dále by tato skutečnost 
znemožňovala ověření pravosti preskripce vydávajícím zdravotnickým pracovníkem podle 
článku 11 předmětné směrnice. 
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V praxi se jedná o marginální množství receptů, vystavování listinných preskripcí 
v popsaných případech proto není způsobilé ohrozit fungování systému primárně založeného 
na vydávání elektronických preskripcí, ani účel právní normy. V zásadě takový elektronický 
recept bude možné využít v ČR. 
 
 
K § 12 
 
Vyhláška umožňuje vydávání lékařského předpisu v listinné podobě při předepisování 
humánních léčivých přípravků v situacích, kdy z důvodu nemožnosti použít technické 
prostředky objektivně není možné vystavit preskripci v elektronické podobě. Jedná se o 
případ poskytování zdravotnické záchranné služby, zdravotní péči poskytovanou ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta (tzv. návštěvní službu) a poskytování odborné první pomoci. 
Tyto služby jsou poskytovány ve výjimečných popř. až kritických případech mimo ordinaci 
lékaře. Ten proto nemusí mít k dispozici nezbytné technické zařízení, ani dálkový přístup do 
systému. Neumožnění vystavení preskripce v listinné podobě by znemožňovalo efektivní 
poskytování zdravotních služeb u některých skupin pacientů, zejména u pacientů 
v nepříznivém zdravotním stavu, či pacientů s pohybovým omezením apod. a poskytování 
odborné zdravotnické pomoci a záchranné služby. Nebylo by tak umožněno naplnění smyslu 
právní normy. 
 
Vyhláška dále striktně vymezuje situaci, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě. Ta nastává v případě objektivních technických důvodů, pro které nelze 
vystavit lékařský předpis v elektronické podobě a předepsání léčivého přípravku je 
s ohledem na zdravotní stav pacienta akutní a nezbytné. Mezi objektivní technické důvody 
se počítá mimo jiné výpadek elektrické energie, výpadek služeb provozovatele internetového 
připojení, výpadek systému předepisujícího lékaře, pro který není možné vystavit 
elektronický recept, nebo výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště, pro který 
není možné vystavit elektronický recept. Za tyto technické důvody se nepovažuje selhání 
technického zajištění vystavení elektronického receptu, které zavinil sám poskytovatel 
zdravotních služeb.    
 
 
K § 13 
 
Vyhláška vymezuje způsob nakládání s lékařskými předpisy, které byly vydány v listinné 
podobě, čímž naplňuje zákonné zmocnění podle ustanovení § 80 odst. 2 zákona o léčivech 
ve znění účinném ke dni 1. 1. 2018. Recepty vystavené v listinné podobě bude lékárna 
uchovávat dle dosavadní praxe v souladu s vyhláškou č. 84/2008 Sb. 

 
K části druhé 
 
K § 14 (změna vyhlášky č. 54) 
 
Navrhovanou vyhláškou dochází ke zrušení vymezených ustanovení ve vyhlášce č. 54/2008 
Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu 
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a o pravidlech používání lékařských předpisů. Jejich obsah byl po nezbytné adaptaci vtělen 
do navrhované vyhlášky, konkrétně § 2 až 4 a § 8 až 9.   
 
 
K části třetí  

K § 15 

Návrhem dochází ke zrušení vymezených ustanovení ve vyhlášce 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.  Obsah dotčených ustanovení byl v souladu se zákonnými 
zmocněními převeden do navrhované vyhlášky týkající se nově formovaných zmocnění 
zákona o léčivech s účinností od 1.1.2018. 
 
 
K části třetí  

K § 16 (Účinnost)  

Novela vyhlášky by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2018, a to z důvodu nabytí účinnosti 
novely zákona o léčivech, na kterou reaguje. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAH3V)


	ODŮVODNĚNÍ      IV.



