
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 22.9.2017, 
s termínem dodání stanovisek do 16.10.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Česká lékařská 
komora 

Připomínka ČLK k ust. § 10 
Česká lékařská komora trvá na rozšíření obligatorně vymezených 
důvodů, které umožňují vždy vystavení lékařského předpisu v listinné 
podobě. Zda bude lékařský předpis vydán v elektronické nebo listinné 
podobě, by měl mít možnost rozhodnout lékař, který lékařský předpis 
vystavuje, a to vždy a za všech okolností. Současně stanovenou 
likvidační pokutu za nedodržení formy vystaveného lékařského předpisu 
považuje ČLK za absurdní a zcela kategoricky tento přístup MZ ČR 
odmítá. Trvá na doplnění lékaře do ust. § 10, aby se lékař vždy mohl 
zcela dobrovolně rozhodnout, v jaké formě lékařský předpis vystaví, a 
zohlednil případná specifika konkrétní situace a zdravotního stavu 
pacienta.  
Česká lékařská komora trvá na doplnění ust. § 10 návrhu vyhlášky o 
možnost vystavení lékařského předpisu v listinné formě na žádost 
pacienta. Pacient by měl mít možnost požádat lékaře o vystavení 
lékařského předpisu ve formě, která je pro něj s ohledem na konkrétní 
skutečnosti, specifika, ale i teritoriální možnosti akceptovatelná. Aktuální 
telekomunikační a elektronické spojení ve všech částech republiky není 
v současné chvíli natolik stabilní a silné, aby umožňovalo garantovat 
elektronickou formu lékařského předpisu jako jediný legální způsob 
vystavení lékařského předpisu. Jak lékař, tak pacient má mít možnost 
rozhodnou o formě, v níž má být lékařský předpis vystaven. Obě formy, 
které by měly být postaveny na roveň, neboť doposud nejsou vytvořeny 
technické podmínky pro vystavení lékařského předpisu pouze v 

Neakceptováno 
Navrhované znění připomínky nekoreluje se 
zákonnou úpravou, která předvídá pokud možno 
co největší rozšíření elektronické preskripce 
s možností jasně definovaných výjimek z této 
obecné povinnosti. Přijetí navrhované připomínky 
by znemožnilo a popřelo obligatorní elektronickou 
preskripci a zkomplikovalo by další etapu přípravy 
v oblasti elektronizace zdravotnictví, totiž přípravu 
lékového záznamu. 
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elektronické formě. 
Česká lékařská komora trvá na doplnění možnosti vždy vystavit 
lékařsky předpis v listinné formě, rozhodne-li tak lékaře anebo 
požádá-li o lékařský předpis v listinné podobě pacient.  
Zásadní připomínka 
 
Ust. 10 návrhu vyhlášky se doplňuje o písmeno d) a písmeno e) 
následujícího znění: 
 
"c) kdy o to pacient výslovně požádá, 
 
 d) rozhodnutí lékaře, který lékařský předpis vystavuje." 
 
Ust. § 10 nově zní: 

"Stanovení situací, za kterých je přípustné vydání lékařského 
předpisu v listinné podobě a způsob nakládání s nimi 

§ 10 

[K provedení § 80 odst. 1 a 2 zákona o léčivech] 

(1) Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy 
přípustné při předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování 
zdravotních služeb v případě 

a) receptů na léčivé přípravky obsahujících omamné látky nebo 
psychotropní látky, a označených modrým pruhem, jejichž vzor je 
stanoven právním předpisem upravujícím předepisování léčivých 
přípravků1), s výjimkou receptů určených pro předepisování 
léčivých přípravků s omezením podle § 39 odst. 4 písm. c) 

                                            
1) Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3) § 10 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAK35)



Stránka 3 (celkem 70) 

zákona o léčivech a konopí pro léčebné použití, 
b) žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo 

psychotropní látky označené modrým pruhem, jejichž vzor je 
stanoven právním předpisem upravujícím předepisování léčivých 
přípravků2), nebo 

c) receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, 

d) kdy o to pacient výslovně požádá, 
e) rozhodnutí lékaře, který lékařský předpis vystavuje." 

 
Olomoucký kraj Do § 10 odst. 1 (kde se uvádí, že Vystavení lékařského předpisu 

v listinné podobě je vždy přípustné při předepisování léčivých přípravků 
v rámci poskytování zdravotních služeb v případě …“) doporučujeme, 
aby bylo doplněno písmeno d) s tímto textem: „d) že se tak poskytovatel 
zdravotních služeb rozhodne vzhledem ke svým podmínkám nebo 
technickým možnostem, a to do 31. 12. 2019“. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 

Neakceptováno. 
Navrhovaná úprava je nepřípustná v rámci 
prováděcího právního předpisu, jednak se 
pohybuje mimo rámec zmocnění pro vydání této 
vyhlášky a druhak se jedná o úpravu, která by 
měla být svěřena zákonu. 
Jedná se o připomínku, jejíž přijetí by bylo 
v rozporu se smyslem zákonné úpravy. 

Ministerstvo 
financí 

1) Díky tomu, že 100% elektronizace lékařských předpisů není 
z mnoha důvodů možná, nebude naplněn jeden ze základních cílů, 
kterým je ochrana proti padělání receptů. Zvlášť za předpokladu, 
kdy na listinný recept a žádanky budou i nadále předepisovány 
léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Obecně platí, že v principu elektronizace 
předepisování naopak obecně ochranu proti 
padělání lékařských předpisů zvýší díky způsobu 
vystavování e-receptů úložištěm, jeho opatřením 
identifikačním znakem, čímž se daná rizika 
snižují. Zároveň jsou v souladu se zákonnou 
úpravou stanoveny výjimky, kdy je možné 
předepisovat i nadále listinnou formou, kdy je to 
odůvodnitelné. Což je i případ přípravků 
obsahujících omamné látky, a to v souladu s § 13 
zákona o návykových látkách. 
 

2) Pro ulehčení výdeje léčivého přípravku v lékárně by měla listinná 
průvodka elektronického receptu obsahovat kromě identifikátoru 

Vysvětleno  
Otázka náležitostí průvodky se pohybuje mimo 
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vždy název, pod nímž je léčivý přípravek registrován, lékovou formu, 
sílu a velikost balení. 

Tato připomínka je zásadní 

rámec zmocnění pro vydání této vyhlášky. Tato 
úprava by musela být nejdříve obsažena 
v zákoně. 

připomínky legislativně technického charakteru: 
1) K úvodní větě:  

doporučujeme v souladu s Čl. 38 Legislativních pravidel vlády 
nahradit slovo „vydává“ slovem „stanoví“. 

2) K ČÁSTI PRVNÍ: 
doporučujeme přeformulovat název části první tak, aby nebyl 
totožný s názvem celé vyhlášky. 

3) K § 14: 
v bodě 1. vložit paragrafovou značku před text „11 a 11a“. 

4) Obecně: 
v souladu s Čl. 30 Legislativních pravidel vlády doporučujeme používat 
důsledně nadpis pod označením paragrafu, pokud se týká daného 
paragrafu, a nad označením paragrafu, pokud se týká několika 
následujících paragrafů (§ 2, § 9). 

1) Akceptováno. 
2) Akceptováno jinak – upraven název 

vyhlášky o změnu vyhlášky 54/2008 Sb. 
3) Akceptováno 
4) Akceptováno 

 
 

ÚV-RVV 
Dosud bylo možné, aby lékař, který je v důchodu, čerpá mateřskou 
(rodičovskou) dovolenou, neprovozuje léčebně-preventivní činnost, 
nemá smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou nebo není zaměstnancem 
zdravotnického zařízení a zároveň je členem ČLK, získal oprávnění k 
preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky. V návaznosti na § 10 
odst. odst. 1 písm. c) předkládané vyhlášky je preskripce pro rodinné 
příslušníky v listinné formě omezena pouze na lékaře, kteří jsou 
smluvními lékaři ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Požadujeme uvést, zda lékař, který není ve 
smluvním vztahu a zajistí si možnost elektronické preskripce, bude moci 
proskribovat na základě oprávnění vystaveného komorou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
§ 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotní 
pojištění výslovně uvádí lékaře, který má 
uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou. 
Dle zákona o léčivech lze předepisovat léčivé 
přípravky v rámci poskytování zdravotních služeb. 
Pro poskytování zdravotních služeb je třeba 
disponovat příslušným oprávněním podle zákona 
o zdravotních službách. Bez něho nelze 
poskytovat zdravotní služby, tedy ani 
předepisovat. Výjimku z tohoto pravidla tvoří 
právě § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, které specifikuje situaci, kdy 
lékař má smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou a 
zároveň je jeho odbornost garantována komorou. 
Jiná osoba než osoba oprávněná poskytovat 
zdravotní služby či smluvní lékař dle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění předepisovat léčivé 
přípravky nemůže ani dnes. Pouhé oprávnění 
vystavené komorou nepostačuje. 
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Nadto lékaři dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o 
veřejném zdravotním pojištění jsou již zahrnuti do 
systému výjimek předkládané vyhlášky. 
 

Karlovarský kraj Zásadní připomínka 
§ 12 odst. 1 návrhu vyhlášky doplnit o písm. d)    
 
Odůvodnění: 
V případě, kdy nebude tato zásadní připomínka přijatá, dojde dle našich 
informací k uzavření ordinací – lékařů primární péče, ale i specialistů, tj. 
zhorší se dostupnost zdravotní péče a to nejen v obcích. 
 
Návrh nového znění: 
§ 12 odst. 1 písm. d) poskytování zdravotní péče v obci do 500 
obyvatel nebo lékaři nad 65 let. 

Neakceptováno 
Navrhované znění připomínky nekoreluje se 
zákonnou úpravou, která předvídá pokud možno 
co největší rozšíření elektronické preskripce 
s možností jasně definovaných výjimek z této 
obecné povinnosti. Přijetí navrhované připomínky 
by znemožnilo a popřelo obligatorní elektronickou 
preskripci a zkomplikovalo by další etapu přípravy 
v oblasti elektronizace zdravotnictví, totiž přípravu 
lékového záznamu. 
 

Praha K nadpisu ČÁSTI  PRVNÍ  
Nadpis části první návrhu vyhlášky je třeba napsat velkými písmeny, 
neboť tato část obsahuje nový právní předpis, nikoliv novelu právního 
předpisu, jako je tomu v případě části druhé  (čl. 30 odst.4 Legislativních 
pravidel vlády (dále jen „Legislativní pravidla“)). 

Akceptováno 

K nadpisu § 2 
Nadpis umístěný nad označením § 2 je třeba umístit pod označení 
tohoto paragrafu. Nejedná se o  skupinový nadpis pro skupinu nejméně 
2 po sobě jdoucích paragrafů. Uvedený nadpis se  vztahuje  pouze na § 
2, neboť nad následujícím § 3 je umístěn skupinový nadpis pro § 3 a 4 
(čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel).   

Akceptováno 
 

K nadpisům umístěným pod § 3 a 4 
Nadpisy umístěné pod uvedenými jednotlivými paragrafy (odkaz na 
paragraf zákona, k jehož provedení příslušný paragraf  vyhlášky slouží), 
je třeba zrušit. Při použití skupinového nadpisu, který je v daném 
případě použit pro § 3 a 4, nemohou být jednotlivé paragrafy nadepsány 
nadpisem umístěným pod označením paragrafu (čl. 30 odst.7 věta 
poslední Legislativních pravidel). Doporučujeme odkaz na paragraf 
zákona uvést pod skupinový nadpis. 

Akceptováno  
 

K nadpisu § 9 
Obdobná připomínka jako k § 2. 
Ke skupinovému  nadpisu umístěnému nad § 10 

Akceptováno 
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Z nadpisu umístěného nad § 10 je třeba vypustit slova „a způsob 
nakládání s nimi“. Problematiku nakládání s recepty vydanými v listinné 
podobě upravuje § 13 návrhu vyhlášky. Tomu odpovídá i nadpis tohoto 
paragrafu. Skupinový nadpis umístěný nad § 10 se na § 13 nevztahuje ( 
čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel). 
K nadpisům  umístěným pod § 10, 11 a 12 
Obdobná připomínka jako k nadpisům umístěným pod § 3 a 4. 
Dále je třeba z nadpisu vypustit text „a 2“. Ustanovení § 10, 11 a 12 
provádějí jen § 80 odst. 1 zákona o léčivech, tedy situace, za nichž je 
vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné. 

Akceptováno 

K nadpisu  pod § 13 
Z textu nadpisu umístěného pod uvedeným paragrafem je třeba vypustit 
text „1 a “. Uvedené ustanovení provádí jen § 80 odst. 2 zákona o 
léčivech, tedy způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny 
v listinné podobě.. 

Akceptováno 

K § 10  
Podle našeho názoru je pro lepší přehlednost vhodné zrušit členění § 10 
na dva odstavce a členit  toto ustanovení  jen na návětí a pododstavce 
(čl. 26 odst. 1 Legislativních pravidel). V odstavci 2 se uvádí, stejně jako 
v odstavci 1, kdy je přípustné vystavit lékařský předpis v listinné podobě.  
Doporučujeme proto označit odstavec 2 jako písmeno d), které zní:  
„d) žádanky a receptu na humánní léčivé přípravky včetně transfúzních 
přípravků, které jsou předepisovány za účelem poskytování veterinární 
péče osobou oprávněnou k poskytování veterinární péče.“.  
V souvislosti s tím se na konci písmene b)  zruší slovo „nebo“. 

Neakceptováno. 
Z důvodů přehlednosti pro specifičnost oblasti 
veterinární péče a jejího vztahu k humánním 
léčivých přípravkům považujeme pro adresáty 
právních norem za přehlednější a srozumitelnější 
navrhované členění.  

 
K § 12 odst. 2 
Jak z věty druhé vyplývá, pokud jsou selhání prostředků technického 
zajištění nezbytných pro vystavení lékařského předpisu v elektronické 
podobě zaviněna poskytovatelem zdravotních služeb, nejedná se o 
technický důvod, pro nějž je přípustné vystavit lékařský předpis v listinné 
podobě za podmínky, že to  zdravotní stav pacienta bezodkladně 
vyžaduje.  
Pokud k této situaci dojde, v jaké podobě by měl být lékařský předpis 
vystaven? V elektronické podobě jej pro selhání technických prostředků 
vystavit nelze a jeho  listinná podoba není v daném případě přípustné. 
V tomto směru je třeba ustanovení doplnit. 

Vysvětleno. 
Slovo „úmyslně“ nebylo doplněno. 
Nadále tak platí, že v případě technických 
výpadků je recept vystavován v listinné podobě, 
jak návrh předvídá. 
Takový předepisující lékař pak bude na základě 
kontrol vystaven správnímu řízení pro porušení 
pravidla o předepisování. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAK35)



Stránka 7 (celkem 70) 

K poznámce pod čarou č. 5 
V poznámce pod čarou je třeba  slova „pozdějších předpisů“ nahradit 
slovy „vyhlášky č. 254/2013 Sb.“ (čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel). 

Akceptováno 
  

Hospodářská 
komora 

1. Připomínka k ustanovení § 4 odst. 8 písm. d) 

Navrhujeme doplnit ustanovení § 4 odst. 8 písm. d) v následujícím znění: 

„d) listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný centrálním 
úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře a informace dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky 
č. 54/2008 Sb. včetně informace o tom, že se léčivý přípravek nesmí 
zaměňovat, jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného 
léčivého přípravku.“ 
Odůvodnění: 

Toto ustanovení vnímáme jako nápomocné pro lékárníky, kdy lékárník 
nebude nucen tisknout elektronický recept v provozovně oprávněné vydávat 
léčivé přípravky a nebude se tvořit fronta pacientů čekajících na vydání 
svého léčivého přípravku; tato drobná úprava výrazně urychlí výdej léčivého 
přípravku pacientovi. Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou průvodku tiskne 
přímo ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na průvodce uvedeny 
všechny požadované údaje. Současně toto drobné opatření ušetří 
lékárníkům náklady na pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy kromě QR 
kódu, čárového kódu či dvanácti znakového identifikátoru rovnou uvidí, 
které léčivé přípravky má vydat, tzn. název, lékovou formu, sílu, velikost 
balení a zda je nesmí případně zaměnit a následně před samotnou 
dispenzací je zkontroluje v centrálním úložišti.   

 

Neakceptováno. 
Zákon říká, že se povinně předává pouze 
identifikátor. Návrh by mohl blokovat jiné formy 
předávání identifikátoru.  
Uvedení požadovaných informací nemá závazný 
charakter, ten je již daný vyhláškou č.54/2008. 
Výdej LP v lékárně musí lékárník uskutečnit na 
základě receptu, nikoli průvodky, jak by mohlo 
plynout z této připomínky. Současně není vhodné 
touto cestou umožnit pokračování v dosavadní 
chybné praxi, kdy průvodka k e-receptu vypadá 
jako listinný recept, včetně razítka a je pak 
následně v lékárně použita pro výdej jako by to 
byl originál listinný recept.  
 

2. Připomínka k ustanovení § 4 odst. 8 písm. d)  

Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„d) listinnou průvodkou obsahující pouze identifikátor generovaný 
centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního 
systému předepisujícího lékaře informace dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. 
vyhlášky č. 54/2008 Sb. včetně informace o tom, že se léčivý přípravek 
nesmí zaměňovat, jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného 
léčivého přípravku.“ 

Neakceptováno. 
Náležitosti průvodky navrhovanou vyhláškou 
stanovit nejde s ohledem na zákonná zmocnění, 
na jejichž základě je vydávána. 
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Odůvodnění:  

Vzhledem k absenci definice (popisu) vzoru listinné průvodky se obáváme, 
že listinná průvodka bude spíše sloužit jako propagační/marketingový 
materiál, který bude primárně sloužit ke směrování pacientů do konkrétní 
lékárny a pacient bude zmaten, anebo bude uveden v omyl, že přišel o 
svobodnou volbu lékárny, kde si obvykle vyzvedává své léčivé přípravky. Z 
tohoto důvodu doporučujeme, aby se i v návrhu vyhlášky objevil (stejně jako 
je tomu i u vyhlášky 54/2008 Sb.,  
o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích na lékařském předpisu 
a o pravidlech používání lékařských předpisů ze dne 6. února 2008) přesný 
návod, jak má průvodka v listinné podobě vypadat a nemělo by se jednat 
pouze o doporučení. Již nyní se stává, že ambulance, polikliniky či 
nemocnice směrují své pacienty do jimi vybraných lékáren a pacient v 
domnění, že daný léčivý přípravek nesežene jinde, vyzvedává léčivé 
přípravky na základě doporučení uvedených zařízení. Touto výslovnou 
úpravou ve vyhlášce bude vhodně doplněn zákaz uvedený v § 80 odst. 5 
zákona o léčivech, který bude účinný od 1. 1. 2018, tj. že „Reklama51 v 
souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje.“ 

Vložení požadavku týkající se informací dle § 6 odst. 1 písm. c) bod. 1. 
vyhlášky č. 54/2008 Sb. vnímáme jako nápomocné pro lékárníky, kdy 
lékárník nebude nucen tisknout elektronický recept v provozovně oprávněné 
vydávat léčivé přípravky a nebude se tvořit fronta pacientů čekajících na 
vydání svého léčivého přípravku; tato drobná úprava výrazně urychlí výdej 
léčivého přípravku pacientovi. Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou 
průvodku tiskne přímo ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na 
průvodce uvedeny všechny požadované údaje. Ušetří se tím zároveň 
lékárníkům náklady na pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy kromě QR 
kódu, čárového kódu či dvanácti znakového identifikátoru rovnou uvidí, 
které léčivé přípravky má vydat, tzn. název, lékovou formu, sílu, velikost 
balení a zda je nesmí případně zaměnit a následně před samotnou 
dispenzací je zkontroluje v centrálním úložišti. 

Nabízí se otázka, zda by se toto ustanovení nemělo vztahovat na všechny 
formy předávání elektronického identifikačního znaku elektronického 
receptu. 
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3. Připomínka k ustanovení § 4 

Navrhujeme vložit nový odst. 9 v následujícím znění:  

„1. Předávaný elektronický identifikační znak elektronického receptu, který 
lékař předá pacientovi na základě volby pacienta dle § 4 odst. 8, musí být 
uvedený i v alfanumerické podobě dvanácti znakového identifikátoru pro 
lékárníka i okem čitelný.“. 
Odůvodnění:  

Doporučujeme, aby kód mohl lékárník v případě nefunkčnosti čtecího 
zařízení, zadat ručně v alfanumerické podobě dvanácti znakového 
identifikátoru. Lékárníkovi se ušetří čas, protože nebude muset využívat 
telefonickou službu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy pro získání 
potřebných údajů pro vydání léčivého přípravku, by se musel sáhodlouze 
identifikovat. Podobné opatření se chystá i v rámci protipadělkové ochrany, 
kdy lékárník v případě technického problému se čtečkou bude moci ověřit 
pravost léčivého přípravku manuálním vložením okem čitelného kódu. Kód 
navíc bude obsahovat kód přípravku (název, běžný název, lékovou formu, 
sílu, velikost a typ balení), vnitrostátní úhradové a identifikační číslo, číslo 
šarže a datum použitelnosti. Díky těmto nadstavbám v rámci protipadělkové 
ochrany by bylo velmi užitečné, aby eRecept v sobě obsáhl minimálně název 
a sílu léčivého přípravku. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení doplněno ve znění: 
„Identifikátor elektronického receptu lékař 
předá pacientovi na základě volby pacienta 
podle odstavce 7, a to v takové podobě, aby 
byl i okem čitelný.“ 

4. Připomínka k ustanovení § 4 

Navrhujeme vložit nový odst. 10 v následujícím znění: 

„Elektronický recept nesmí obsahovat více než dva druhy léčivých přípravků. 
Je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, 
lze na jeden recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého 
přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u 
ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří 
balení, není-li stanoveno jinak.“. 
Odůvodnění: 

Žádáme, aby i u elektronického receptu byl zachován maximální možný 
počet položek, stejně jako je tato povinnost u papírových receptů ve 
vyhlášce 54/2008 Sb. ze dne 6. února 2008, a to z důvodu existence 

Neakceptováno. 
S úpravou je počítáno v rámci novely vyhlášky č. 
54/2008 Sb. V rámci předkládané vyhlášky není 
možné tuto věc upravit, neboť jde o úpravu nad 
rámec zmocnění pro předkládanou vyhlášku. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAK35)



Stránka 10 (celkem 70) 

vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro dané roční období. Dle aktuálního znění této 
vyhlášky je lékárník odměňován za výdej léčivého přípravku z každého 
receptu tzv. signálním výkonem (výkon  
č. 09552) a pokud by došlo k rozvolnění počtu léčivých přípravků na jednom 
receptu, způsobilo by to dramatické zhoršení ekonomického stavu v oblasti 
lékárenství, zvláště pokud je lékárník aktuálně odměňován pouze 13 Kč za 
recept a referenčním obdobím je rok 2014. Rozvolnění počtu položek na 
receptu by vedlo k uzavírání provozoven oprávněných vydávat léčivé 
přípravky a výrazně by se zhoršila dostupnost a péče pro pacienty 

 
OKOM Předkladatel s níže uvedenými výhradami splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
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. Zmínku o tom postrádáme v oddíle 3. 
obecné části odůvodnění vyhlášky.  

Dále, formulace „čímž nebude dotčeno právo pacienta na přeshraniční 
péči“, použitá předkladatelem v oddílu 3. obecné časti odůvodnění 
vyhlášky (str. 2), jakoby naznačovala, že navrhovaná úprava, jež stanoví 
listinnou podobu lékařského předpisu, je-li předpis určen pro uplatnění 
v jiném členském státě EU, je nezbytná pro plnění nekonkretizovaného 
požadavku směrnice 2011/24/ES. Máme však za to, že zmiňovaná 
právní úprava obsažená v návrhu je sice pro právo pacienta na 
přeshraniční péči podle směrnice 2011/24/EU prospěšná, není však 
naplňováním žádného z požadavků uvedené směrnice (pokud by tomu 

Akceptováno 
Doplněno do odůvodnění: 
„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.“ 
 
 
 
Odůvodnění návrhu doplněno. 
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bylo jinak, musela by se příslušná úprava vykázat jako implementační). 
Obdobné platí pro formulaci „(P)ovinná elektronická proskripce by 
rovněž znemožňovala ověření pravosti proskripce vydávajícím 
pracovníkem podle čl. 11 předmětné směrnice. I tato formulace vzbuzuje 
dojem, že právní úprava, která by neznala jinou, než elektronickou 
preskripci, by byla v rozporu s čl. 11 směrnice 2011/24/ES. Vůči 
členským státům působí pouze odst. 1 čl. 11 směrnice 2011/24/ES, a 
ten se dle našeho názoru nijak nedotýká vlastních lékařských předpisů 
členského státu EU. Proto s ohledem na výše uvedené požadujeme 
odůvodnění vyhlášky náležitě upravit resp. formulace uvedené shora 
vysvětlit. 

Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
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.  
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Ministerstvo 
kultury 

K nadpisu návrhu vyhlášky 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky obsahuje i novelu vyhlášky 

č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, mělo by se to promítnout i 
do názvu předloženého návrhu vyhlášky (viz čl. 31 a 33 Legislativních 
pravidel vlády). 

 
K členění návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme na ustanovení čl. 30 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, podle něhož lze skupinový nadpis užívat pro nejméně 2 
za sebou jdoucí paragrafy; tomu neodpovídají skupinové nadpisy nad § 
2 a § 9. 

Dále doporučujeme upravit znění jednotlivých odkazů na 
paragraf zákona, k jehož provedení příslušný paragraf prováděcího 
předpisu slouží podle čl. 30 odst. 8 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak. 
S ohledem na doplnění úpravy i vyhlášky 84/2008 
Sb., došlo ke změně názvu, kdy byla doplněna 
slova „a o změně souvisejících vyhlášek“. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno 

Zlínský kraj K § 12 odst. 3 – doporučujeme změnit znění „…podle odstavce 1 nebo 2…“ 
na znění „…podle odstavce 1 písmeno b), c) a odstavce 2…“ 

 

Odůvodnění:  
Vypisování důvodu nedává smysl u zdravotnické záchranné služby, protože toto 
pracoviště je přesně definováno vlastním razítkem s IČP a názvem organizace, 
tudíž je zřejmé, že recept byl vystaven při poskytování služeb dle odstavce 1 
písmeno a). 

Vysvětleno. 
Recepty musí mít jednotnou podobu pro potřeby 
následné kontroly. 

MMR 1. K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme slovo „vydává“ nahradit slovem „stanoví“. 

Akceptováno. 

2. K § 3 písm. f)  
Doporučujeme slovo „recepty“ nahradit slovy „lékařskými 
předpisy“. Obdobnou úpravu doporučujeme provést ve všech 
ustanoveních, kde jsou upraveny lékařské předpisy vystavené 
v listinné podobě. V ustanoveních, ve kterých jsou upraveny 
lékařské předpisy v elektronické podobě, lze pojem „elektronický 

Vysvětleno. 
Jedná se o dodržení terminologie zákona o 
léčivech a jeho zmocňovacích ustanovení, které 
používá nejdříve pojem „lékařský předpis“ (§ 80 
odst. 1) a poté pojem „recept“ (§ 80 odst. 2 věta 
poslední). Nejedná se tedy o zkratku. 
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recept“ ponechat, v souladu s legislativní zkratkou zavedenou v § 
80 odst. 2 zákona o léčivech. 
3. Nadpis nad § 10 doporučujeme uvést ve znění: 

„Situace, za kterých je vždy přípustné vystavení lékařského 
předpisu v listinné podobě  

a způsob nakládání s těmito lékařskými předpisy“. 
 

Akceptováno jinak: 
Nadpis upraven následovně:„Situace, za 
kterých je přípustné vystavení lékařského 
předpisu v listinné podobě.“ 

4. V textu pod označením § 10 doporučujeme vypustit odkaz na § 
80 odstavec 2 zákona o léčivech, neboť § 10 provádí pouze § 80 
odst. 1 zákona. Obdobnou úpravu doporučujeme provést též 
v textech pod označením § 11 a 12.  

Akceptováno 

5. K § 10 odst. 1 
Požadujeme v § 10 doplnit písmena d) a e), která znějí: 
„d) kdy lékaři v předepsání elektronického receptu brání jeho 
vlastní zdravotní stav, 
e) žádosti pacienta.“ 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme, aby mezi situace, kdy je vždy přípustné vystavení 
lékařského předpisu v listinné podobě, byly zahrnuty i případy, kdy 
v předepsání elektronického receptu brání lékaři jeho vlastní 
zdravotní stav (např. neurologické obtíže bránící lékaři 
dlouhodobě pracovat s počítačem), a případy, kdy pacient o 
vydání lékařského předpisu v listinné podobě požádá. Pacienta 
mohou k takové žádosti vést např. obavy o ochranu jeho osobních 
údajů nebo obavy z nedostatečného kybernetického zabezpečení 
centrálního úložiště elektronických receptů. Proto by předkladatel 
neměl pacientům upírat právo na vydání lékařského předpisu 
v listinné podobě.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Návrh by nepřiměřeně rozmělnil zákonem 
předvídanou plošnou elektronickou preskripci, 
jednalo by se tak o rozpor s principem obsaženým 
v zákonné úpravě.  
Nadto lze předpokládat, že obtíže tak závažného 
charakteru, že brání vystavení ereceptu, budou 
pravděpodobně bránit tím spíše  i jeho vystavení 
listinné (rukou) nebo analogicky v rámci SW 
v ordinaci. 
 

6. K § 10 odst. 2 
Požadujeme vypustit § 10 odst. 2. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení nebude vypuštěno. § 80 zákona o 
léčivech ukládá povinnost elektronicky 
předepisovat lékařům poskytujícím zdravotní 
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Ustanovení § 10 odst. 2 jde proti smyslu § 80 odst. 1 větě první 
zákona. Není důvodné, aby veterinární lékaři byly ve všech 
případech zcela osvobození z obligatorního předepisování 
lékařských předpisů humánních léčivých přípravků elektronickou 
formou.  
V odůvodnění uvedenou argumentaci, že veterinární lékaři 
předepisují humánní léčivé přípravky v zanedbatelném množství, 
a proto by bylo neadekvátní a nepřiměřené je zatěžovat povinností 
elektronické preskripce, považujeme za nevhodnou, neboť takové 
tvrzení nabízí závěr, že smluvní lékaře, které předepisují humánní 
léčivé přípravky ve velkém množství, je možno elektronickou 
preskripcí zatížit.  
Tato připomínka je zásadní. 

služby. Pro zaručení právní jistoty předložený 
návrh řeší i situaci, kdy veterinární lékaři, jako 
osoby k tomu oprávněné, vystaví recept na 
humánní léčivé přípravky, což se při poskytování 
veterinární péče děje.  
Vynětí veterinárních lékařů z povinnosti 
předepisovat elektronicky pak má své 
opodstatnění i ve vztahu k zamýšlenému cíly, 
kterému má povinná elektronická preskripce 
sloužit – totiž zavedení lékového záznamu 
pacientů. 
 
Odůvodnění upraveno s ohledem na deklarovaný 
cíl – realizaci lékového záznamu pacientů. 

7. K § 11  
Doporučujeme § 11 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na náš návrh na doplnění písmene e) do § 10 odst. 1 
(vystavení lékařského předpisu v listinné podobě na žádost 
pacienta) považujeme ustanovení § 11 za nadbytečné.  
Pakliže by však ustanovení § 11 bylo ponecháno, upozorňujeme, 
že není zřejmé, zda by pacient mohl lékařský předpis vystavený 
podle tohoto ustanovení uplatnit v České republice. Dále 
upozorňujeme, že v poznámce pod čarou č. 3 je uveden odkaz na 
ustanovení právního předpisu, které se nikterak nedotýká 
problematiky upravené v § 11.   

Vysvětleno. 
 
 
 
Navrhovaná úprava je předkladatelem 
považována za nepřijatelnou z pohledu zákonné 
úpravy a jejího účelu. 
 
Takový recept bude možné uplatnit i v České 
republice. 
 
Poznámka pod čarou bude vypuštěna. 

8. K § 12 odst. 1 
Požadujeme vypustit slovo „nezbytně“. 
 
Odůvodnění:  
Slovo „nezbytně“ považujeme za nadbytečné. Lékařský předpis je 
vždy vystaven, pokud to zdravotní stav pacienta nezbytně 
vyžaduje, v opačném případě lékařský předpis vystaven není. 

Akceptováno částečně. 
 
„Nezbytnost“ má své opodstatnění v otázce 
vlastního prostředí pacienta, ustanovení bude 
přeformulováno. V oblasti první pomoci či 
záchranné služby je nezbytnost vlastně definičním 
znakem těchto činností. 
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Tato připomínka je zásadní. 
9. K § 12 odst. 2  
Požadujeme v první větě vypustit slovo „bezodkladně“, dále 
požadujeme ve druhé větě za slovo „nejsou“ vložit slovo 
„úmyslně“. 
 
Odůvodnění: 
V praxi může nastat situace, kdy pacient pojede několik desítek 
kilometrů k lékaři, poté bude několik hodin čekat v čekárně a 
následně mu lékař sdělí, že kvůli výpadku systému mu nemůže 
předepsat elektronický recept. Bude-li v § 12 odst. 2 ponecháno 
slovo „bezodkladně“, pak lékař nebude oprávněn elektronický 
recept vystavit v případě, že zdravotní stav pacienta nebude 
vystavení elektronického receptu bezodkladně vyžadovat. Z 
uvedeného důvodu požadujeme ve větě první slovo „bezodkladně“ 
vypustit. Dále v zájmu pacienta požadujeme ve větě druhé doplnit 
slovo „úmyslně“, neboť v opačném případě by nemožnost 
vystavení elektronického receptu dopadla i na případy, kdy selhání 
technického vybavení způsobí lékař pouhou nedbalostí. Rovněž 
v takovém případě by v praxi pacient musel k lékaři vážit cestu 
opakovaně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Slovo „úmyslně“ nebylo doplněno. 
Nadále tak platí, že v případě technických 
výpadků je recept vystavován v listinné podobě, 
jak návrh předvídá. 
Takový předepisující lékař pak bude na základě 
kontrol vystaven správnímu řízení pro porušení 
pravidla o předepisování. 

10. K § 12 odst. 3 
Požadujeme odstavec 3 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 12 odst. 3 jde nad rámec zákonného zmocnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Zákonné zmocnění dává předkladateli prostor pro 
stanovení pravidel pro nakládání s listinnými 
recepty vydanými na základě výjimky obsažené v 
§ 80 odst. 1.  

11. V textu pod označením § 13 doporučujeme vypustit odkaz na 
§ 80 odst. 1 zákona o léčivech, neboť toto ustanovení provádí 
pouze § 80 odst. 2 zákona.  

Akceptováno 

12. Na konci návrhu vyhlášky doporučujeme uvést podpisovou 
doložku. 

Akceptováno 
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K odůvodnění: 
13. K obecné části, bodu 5 
Doporučujeme doplnit finanční dopady na soukromé lékaře. 

Odůvodnění doplněno 

14. K obecné části, bodu 7 
Doporučujeme doplnit dopady na ochranu osobních údajů 
pacientů. 
 

Odůvodnění doplněno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K § 1 písm. c) 
Máme důvodné pochybnosti, zda návrh skutečně upravuje způsob 
zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři. V jednotlivých 
ustanoveních návrhu se totiž hovoří pouze o zasílání dat nebo požadavků 
(na založení e-receptu). Doporučujeme proto, aby předkladatel vyjasnil, 
ve kterých ustanoveních návrhu tuto problematiku provádí, anebo aby 
taková ustanovení do návrhu doplnil. 

Vysvětleno. 
Předepisující lékaři sami elektronický recept 
stricto sensu nevystavují ani nezasílají. Zasílají 
data Centrálnímu úložišti, které na základě příjmu 
těchto dat založí/vystaví elektronický recept. Není 
to tedy sám předepisující lékař, kdo elektronický 
recept vystaví, nýbrž pouze odešle „požadavek“ 
na jeho založení (který obsahuje potřebná data), 
které provede Centrální úložiště a zašle 
předepisujícímu lékaři identifikační znak pro 
přístup k takovému „požadovanému“ receptu. 

2. K § 2 až 13 
Doporučujeme vypustit hranaté závorky specifikující prováděná 
ustanovení zákona o léčivech, jelikož jsou podle našeho názoru 
nadbytečné. Vzhledem ke skutečnosti, že se všechna prováděná 
zmocnění nacházejí ve dvou odstavcích téhož paragrafu, nepřináší tyto 
závorky žádnou přidanou hodnotu z hlediska orientace adresáta normy 
v prováděné právní úpravě a zbytečně návrh zatěžují. 

Akceptováno 

3. K § 2 a 9 
Upozorňujeme, že v těchto případech je třeba nadpis umístit až pod 
označení paragrafu, jelikož se nejedná o společný nadpis. 

Akceptováno 

4. K § 2  
Vzhledem k častým výskytům poměrně rozsáhlého pojmu „centrální 
úložiště elektronických předpisů“ dáváme ke zvážení zavedení 
legislativní zkratky. 

Vysvětleno. 
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5. K § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení 
Doporučujeme specifikovat, od koho se získávají přístupové údaje. 

Akceptováno. 
Ustanovení doplněno o informaci o správci, který 
údaje na základě žádosti přidělí. Správcem je dle 
zákona SÚKL. 

6. K § 3 odst. 2 
a) Požadujeme upřesnit vztah mezi subjekty oprávněnými žádat o 
přístup do centrálního registru e-receptů. Z navrhovaného 
ustanovení lze totiž předpokládat, že předepisující lékař či 
vydávající farmaceut, který je současně zaměstnancem 
poskytovatele zdravotních služeb, jenž je právnickou osobou, 
bude užívat současně dva přístupy. 
Tato připomínka je zásadní. 
b) Požadujeme také vysvětlit, z jakého důvodu je přístup 
poskytovatele zdravotních služeb vázán na jeho právní formu, 
neboť to považujeme za řešení způsobující nedůvodné rozdíly. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
a) Jednotlivý samostatní předepisující lékaři 

si žádají o přístupové údaje sami za sebe. 
Pro své zaměstnance však právnická 
osoba žádá hromadným formulářem, na 
jehož základě pak každý z jeho 
zaměstnanců obdrží vlastní přístupové 
údaje. Jedná se tedy o rozdíl mezi 
individuální a „hromadnou“ žádostí. Přístup 
tak každý bude mít jen jeden. 

b) O žádné nedůvodné rozdíly se nejedná. 
Viz výše k písm. a). Ustanovení bylo 
upřesněno ve výše uvedeném smyslu. 

7. K § 3 odst. 5 písm. d) a § 4 odst. 5 
Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu tato ustanovení 
obsahují pouze předepisující lékaře a nikoli vydávající farmaceuty. 
Doporučujeme farmaceuty buď doplnit, anebo vysvětlit, proč sem 
nepatří. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení doplněna o úpravu, jež byla 
dosud obsažena ve vyhlášce 84/2008 Sb., 
která se týká právě vztahu farmaceutů a 
centrálního úložiště. 
 
 

8. K § 4 odst. 2 
Požadujeme upřesnit, jakým elektronickým podpisem mají být 
odesílaná data opatřena. V návaznosti na naši připomínku č. 6a 
konstatujeme, že je nejisté, zda mají být odesílaná data opatřena 
soukromým elektronickým podpisem předepisujícího lékaře, a to v 
postavení zaměstnance, anebo elektronickým podpisem 
poskytovatele zdravotních služeb, tedy zaměstnavatele, anebo 
případně oběma elektronickými podpisy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o uznávaný elektronický podpis podle 
zákona. Ustanovení doplněno. 

9. K 4 odst. 3 Akceptováno 
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Požadujeme z tohoto ustanovení vypustit institut záznamu o 
listinném receptu, neboť jej zákon o léčivech nezná, a tudíž není 
v právním řádu nikde stanovena povinnost takovýto záznam 
vystavovat ani nejsou upraveny jeho náležitosti apod. 
Tato připomínka je zásadní. 
10. K § 4 odst. 5 písm. a) 
a) Doporučujeme specifikovat, o jaký „požadavek“ se jedná, jelikož 
takto považujeme užitý pojem za ne zcela srozumitelný. 
Navrhujeme proto vložit za slovo „požadavku“ slova „na založení 
elektronického receptu“. 
b) Požadujeme doplnit mezi informace zaznamenávané v případě 
zaslání požadavku ad a) identifikaci poskytovatele zdravotních 
služeb, protože je podle našeho názoru nezbytná. 
Tato připomínka je zásadní. 

a) Akceptováno 
b) Neakceptováno. Identifikace je zřejmá 

z přístupových údajů daného lékaře (ať už 
samostatného či zaměstnance v rámci 
poskytovatele právnické osoby). 

11. K § 4 odst. 6 až 8 
Jsme toho názoru, že z hlediska terminologického není dostatečně 
vyjasněn a dodržován rozdíl mezi pojmy „sdělení identifikátoru“ a 
„předání identifikátoru“. Ke sdělení identifikátoru dochází podle 
odstavce 8 mezi předepisujícím lékařem a pacientem, pročež 
doporučujeme v odstavci 6 nahradit slovo „předání“ slovem 
„sdělení“. Z návrhu ovšem není zcela zřejmé, mezi kterými 
subjekty dochází k předání identifikátoru, pročež toto 
doporučujeme vyjasnit. 

Akceptováno jinak. 
Návětí odst. 8 upraveno následovně:  
„Identifikátor elektronického receptu 
předepisující lékař sdělí pacientovi na základě 
volby pacienta bezplatně, a to“ 

12. K § 4 odst. 8 
Dáváme ke zvážení, zda je vhodné zmiňovat prvek bezplatnosti 
explicitně pouze u písmen b) a c), neboť takovýto postup vzbuzuje 
dojem, že e-maily a listinné průvodky budou naopak zpoplatněny, 
k čemuž by patrně chyběl rozumný důvod. 

Akceptováno. 
Všechny způsoby jsou bezplatné, bylo 
odpovídajícím způsobem upraveno návětí. 
 

13. K § 6 
Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu toto ustanovení 
dopadá pouze na vydávající farmaceuty. Doporučujeme buď 

Vysvětleno. 
Ustanovení dopadá na vydávající farmaceuty, a 
pouze na ně z toho důvodu, že v rámci výdeje je 
třeba při výpadku komunikačních služeb ustavit 
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doplnit také předepisující lékaře, anebo vysvětlit, proč sem 
nepatří. 

náhradní možnost pro komunikaci s Centrálním 
úložištěm tak, aby byl umožněn výdej na již 
vystavený elektronický recept. 
Na předepisující lékaře se ustanovení nevztahuje, 
neboť oni v této fázi nejsou dotčeni. Pokud by 
komunikační služby CÚ nefungovaly, mají 
možnost na místo elektronického receptu vystavit 
recept v podobě listinné. 

14. K § 7 a 8 
Máme důvodné pochybnosti, zda má předkladatel pro tato 
ustanovení zákonné zmocnění. Požadujeme proto, aby 
předkladatel buď vysvětlil, které části zmocnění těmito 
ustanoveními provádí, anebo je z návrhu vypustil. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jedná se o zákonné zmocnění týkající se jednak 
komunikace předepisujících lékařů a farmaceutů 
s centrálním úložištěm a zmocnění týkající se 
způsobu zasílání elektronických receptů, kdy se 
upravuje/zrušuje již zaslaný recept. 

15. K § 10 odst. 1 písm. c) 
Má-li být v návrhu obsažena tato situace, pak doporučujeme do 
předmětného ustanovení zahrnout kromě manžela také partnera, 
protože jejich vztah je analogický. 

Vysvětleno. 
Jedná se o zákonem č. 48/1997 Sb. stanovený 
okruh subjektů. 

16. K § 11 – poznámka pod čarou č. 3 
Doporučujeme vypustit, nebo opravit poznámku pod čarou č. 3, 
neboť odkazuje na § 10 zákona o zdravotních službách, který se 
týká poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta a s problematikou upravenou v § 11 návrhu 
tedy nemá žádnou věcnou souvislost. 

Akceptováno.  
Poznámka pod čarou bude přesunuta k § 12 odst. 
1 písm. b), kam má patřit. 

17. K § 12 odst. 1 písm. c) 
Požadujeme konkretizovat, co přesně předkladatel míní pojmem 
„odborná první pomoc“, neboť zákon o zdravotních službách tento 
pojem nedefinuje. Prakticky je těžko představitelné, že v rámci 
poskytování první pomoci bude současně vypisován recept na 
léčivé přípravky. K tomu dochází v případě potřeby až následně v 
rámci odborné lékařské péče, kdy jsou již recepty vystavovány v 
běžném režimu. Považujeme proto předmětné ustanovení za 
zmatečné, jelikož z něj není zřejmé, které situace jsou považovány 

Vysvětleno. 
Jde o první pomoc poskytnutou lékařem. 
 
Součástí odborné první pomoci může být i 
předepisování, ale je pravda, že tento termín není 
zákonem o ZS definován, ačkoliv ho používá (§ 
11 odst. 2). Je ale jasné, že odborná první pomoc 
je pomoc poskytnutá lékařem.   
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za poskytování první pomoci, a nevyžadují tak e-recept, a které 
nikoli. 
Tato připomínka je zásadní.  
18. K § 12 odst. 2 
Požadujeme specifikovat, jakým způsobem bude subjekt 
vystavující lékařský předpis v listinné podobě prokazovat 
momentální existenci vyjmenovaných objektivních technických 
důvodů, neboť z návrhu není patrné, zda bude postačovat např. 
uvedení těchto okolností v receptu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Pro vydání léčivého přípravku postačí, že důvod 
pro vydání listinného receptu na něm bude 
uveden. 
Dokazování bude případně předmětem kontroly a 
následného správního řízení z ní plynoucího. 

19. K § 12 odst. 3 
Dáváme ke zvážení, zda je uvádění důvodu vystavení listinného 
receptu případné pouze pro účely § 12, tj. zda by nemělo být 
vztaženo též na ostatní výluky z povinnosti vystavovat výlučně e-
recepty, uvedené v § 10 a 11. 

Akceptováno částečné. 
Uvedení důvodu se bude vztahovat i na recepty 
podle § 10 a 11, které jsou v tomto smyslu 
doplněny. U žádanek a receptů na omamné a 
psychotropní látky s modrým pruhem ze své 
podstaty není proč uvádět důvod, neboť jsou 
natolik specifické, že tento důvod je pro ně zřejmý 
a „samodefinující“. 

20. K § 13 
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit nadpis § 13, jelikož je 
tento již zahrnut ve společném nadpisu § 10 až 13. 

Akceptováno jinak. Nadpis nebude vypuštěn, je 
upraven společný nadpis pro §  10-13. 

MPSV K názvu a členění návrhu 
V názvu vyhlášky není zahrnuta současná část druhá návrhu. 
Doporučujeme ale zrušit členění vyhlášky na části a ponechat 
pouze členění na paragrafy (viz také připomínka k § 14) a 
provést související úpravy návrhu.  

Vysvětleno. 
 

K úvodní větě návrhu 
    Úvodní větu doporučujeme uvést do souladu s čl. 38 Legislativních 

pravidel vlády  - tj. slova „po předchozím projednání s 
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem 
vnitra a Ministerstvem spravedlnosti“ vypustit a slovo „vydává“ 
nahradit slovem „stanoví“.  

Akceptováno částečně. 
Slovo „vydává“ bylo dle připomínky nahrazeno. 
Úvodní věta zůstává nezměněna, neboť odpovídá 
ustanovení zákonného zmocnění, k němuž je 
vyhláška vydána. 

K § 1  Vysvětleno. 
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Upozorňujeme, že nadpis současné části první nemá obsahovat 
slovo „vyhláška“ – viz čl. 34 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

    V návaznosti na připomínky výše ale doporučujeme v § 1 doplnit 
nadpis odpovídající jeho obsahu, např. „Předmět vyhlášky“, a 
nadpis části současně se členěním na části vypustit. 

Název části první se nemění. Čl. 34 LPV se 
výslovně na vyhlášku nevztahuje, ani není 
upravena „obdobná“ úprava 
 

K § 2 a 9 
Nadpisy u § 2 a 9 je třeba umístit pod označení paragrafu – 
nejedná se o skupinové nadpisy ve smyslu čl. 30 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno 

K § 4 odst. 1 
Slovo „stránkách“ je třeba nahradit slovy „internetových stránkách“ 
tak, aby byla dodržena jednotná terminologie jako v úvodní části 
ustanovení § 3 odst. 5.   

Akceptováno 

K § 4 odst. 3 a 4 
V odstavci 3 se uvádí, že „založenému elektronickému 
receptu…bude přidělen jednoznačný identifikátor“. V odstavci 4 
se pak uvádí, že „součástí zaslaného potvrzení je identifikátor 
přidělený danému elektronickému receptu“.  
Není zcela zřejmé, o jaký identifikátor se v odstavci 4 jedná - zda 
má jít o jednoznačný identifikátor ve smyslu § 4 odst. 3, nebo zda 
se má jednat o znakový identifikátor, pro který byla v § 2 
zavedena legislativní zkratka „identifikátor“. Doporučujeme vyjasnit 
a sjednotit terminologii návrhu. 

Akceptováno jinak: 
Na konec odstavce 4 se doplňují slova „podle 
odstavce 3“. 

K nadpisu § 10 
     Doporučujeme dodržet terminologii danou zákonem o léčivech a 

užít v nadpisu § 10 slovo „vystavení“ namísto „vydání“. Termín 
„vystavení lékařského předpisu“ je pak správně užíván ve vlastním 
znění § 10 a 11. 

    Doporučujeme dále zvážit jazykovou dvojznačnost textu 
„nakládání s nimi“ (může se vázat i k „situacím“) a použít jasnější 
znění např. „nakládání s lékařskými předpisy v listinné podobě“. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Nadpis zkrácen, neobsahuje otázku nakládání, ta 
je upravena v § 13. 

K § 10 odst. 1 písm. c) 
Na konci textu písmene c) je třeba čárku nahradit tečkou.  

Akceptováno 
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K § 12 odst. 1 písm. b) 
V § 12 odst. 1 písm. b) na konci textu před slovem „nebo“ je třeba 

doplnit čárku.   

Akceptováno. 

K § 14 
Ustanovení § 14 doporučujeme uvést takto:  

„§ 14 
Zrušovací ustanovení 

Zrušují se ustanovení § 7 až 9, § 11 a 11a včetně nadpisů a v § 15 
odstavec 4 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 
léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o 
pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 
405/2008 Sb., vyhlášky č. 177/2010 Sb. a vyhlášky č. 190/2013 
Sb.“ 

Vysvětleno. 
Předkladatel setrvává na členění části na body. 
Nejde o situaci dle čl. 52 Legislativních pravidel 
vlády). 

K § 15 
Po zrušení částí je nadpis nutno umístit pod označení paragrafu.  

Vysvětleno. 
. Části se neruší. 

MZV  K nadpisu vyhlášky 
V souladu s čl. 30 odst. 1 větou třetí legislativních pravidel vlády se 
navrhuje doplnit do nadpisu navrhované vyhlášky informaci o tom, že se 
jedná rovněž o novelizační předpis ve vztahu k vyhlášce č. 54/2008 Sb., o 
způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

Akceptováno 

K úvodní větě návrhu vyhlášky 
Navrhuje se upravit úvodní větu návrhu vyhlášky podle čl. 38 odst. 1 
legislativních pravidel vlády. Tj. např. vyškrtnout slova „po předchozím 
projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, 
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti“ a nahradit slovo 
„vydává“ slovem „stanoví“.  
 

Akceptováno částečně. 
Slovo „vydává“ bylo dle připomínky nahrazeno. 
Úvodní věta zůstává nezměněna, neboť odpovídá 
ustanovení zákonného zmocnění, k němuž je 
vyhláška vydána. 

K úvodnímu ustanovení § 1 návrhu vyhlášky 
Doporučuje se vyškrtnou spojku „a“ na konci ustanovení písmene e). 
 

Vysvětleno. 
 

K nadpisu části první návrhu vyhlášky 
Navrhuje se formulovat nadpis části první návrhu vyhlášky analogicky 
podle čl. 34 odst. 1 legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno  
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K nadpisu části druhé návrhy vyhlášky 

Navrhuje se neuvádět tučně označení „ČÁST DRUHÁ“. 
 

Akceptováno 

K nadpisům paragrafů  
Doporučuje se uvést nadpisy paragrafů do souladu s čl. 30 odst. 5 až 
odst. 7 legislativních pravidel vlády. V nadpisech paragrafů obsahujících 
odkaz na konkrétní prováděné zákonné ustanovení se dále doporučuje 
uvést odkaz v kulatých, nikoliv hranatých, závorkách v souladu s čl. 30 
odst. 8 legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno 

K poznámce pod čarou č. 3 
Navrhuje se doplnit před paragrafovou značku slovo „Ustanovení“ dle čl. 
69 odst. 1 legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 
  

Ministerstvo 
vnitra 

K § 2: V předmětném ustanovení je používán výraz „elektronický 
identifikační znak elektronického receptu“. S ohledem na ustanovení § 
80 odst. 2 zákona o léčivech i § 1 písm. a) této vyhlášky, kde se používá 
termín „identifikační znak“, považujeme za vhodné vypustit slovo 
„elektronický“.    
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 

K § 3: V první větě tohoto ustanovení se vyskytuje pojem „komunikace,“ 
avšak ve druhé větě téhož ustanovení je použit pojem „elektronické 
komunikace“. Považujeme za potřebné sjednotit používanou terminologii 
a v souladu s terminologií § 80 odst. 2 zákona použít toliko pojem 
„komunikace.“ 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 

K § 4 odst. 1 a odst. 8, § 6 až § 8:  
S ohledem na znění zákonného zmocnění v § 80 odst. 1 a 2 zákona 
o léčivech máme za to, že zde není zmocnění pro to, aby předmětná 
ustanovení upravovala v rozsahu a způsobem v nich předpokládaným 
např. popis tvorby receptu, sdělování identifikátoru pacientovi, náhradní 
způsoby komunikace (jinak než ve vztahu k centrálnímu úložišti), změnu 
či zrušení elektronického receptu.  
Připomínáme, že dle čl. 79 odst. 3 ústavy mohou ministerstva vydávat 

Akceptováno částečně 
K § 4 odst. 1: Vypuštěn. 
 
K § 4 odst. 8: Způsob předání identifikačního 
znaku elektronického receptu pacientovi je 
součástí komunikace předepisujícího lékaře 
s centrálním úložištěm, kdy forma předání 
identifikačního znaku je lékařem vyznačována na 
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právní předpisy pouze, jsou-li k tomu zákonem zmocněna. Je proto 
třeba návrh vyhlášky přepracovat tak, aby nepřekračoval rámec mu 
vymezený zmocňovacím ustanovením. Ty pasáže, které by tento rámec 
překračovaly, je nezbytné z návrhu vypustit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
Předkladatel změnil připomínku na doporučující. 
 

elektronickém receptu, který zasílá centrálnímu 
úložišti.  
 
K § 6 až 8: Zákon umožňuje předkladateli stanovit 
„postup a podmínky pro komunikaci 
předepisujících lékařů a farmaceutů s centrálním 
úložištěm“. Tedy stanovení jak „standardních 
způsobů“ komunikace, tak i „náhradních“ 
v případě, že „standardní“ komunikace bude 
znemožněna. Je tedy navýsost žádoucí, aby tento 
náhradní „postup“ komunikace byl stanoven, 
zejména pak s ohledem na zachování práv 
pacientů. Otázka změny či zrušení elektronického 
receptu pak spadá jak do oblasti komunikace 
lékaře s centrálním úložištěm, tak do způsobu 
zasílání elektronických receptů a jejich evidence. 

K § 4 odst. 6 
Pokud předepisující lékař bude postupovat podle tohoto ustanovení a 
vyznačí formu předání identifikátoru receptu na elektronickém receptu, 
který byl již předtím podepsán postupem podle ustanovení § 4 odst. 2 
návrhu (tedy postupem podle nařízení eIDAS a zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), dojde tím k porušení 
obsahu (integrity) dokumentu a tudíž k neplatnosti elektronického 
podpisu. Považujeme proto za vhodné upravit vyznačení formy předání 
identifikátoru tak, aby toto vyznačení předcházelo elektronickému 
podepsání. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky: 
„V rámci založení elektronického receptu 
předepisující lékař vyznačí formu sdělení 
identifikátoru receptu pacientovi, který pacientovi 
sdělil podle odstavce 7.“ 
 

K části druhé: 
 Požadujeme vyjasnit vztah nyní navrhované vyhlášky k vyhlášce 
č. 54/2008 Sb. tato stávající vyhláška je též vydána na základě 
zmocnění obsaženého v § 80 zákona o léčivech, ale ve znění před 
nabytím účinnosti zákona č. 70/2013 Sb. Od 1. ledna 2018 se zmocnění 
ke stanovení „způsob předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné 
na lékařském předpisu a pravidla používání lékařských předpisů“ (viz též 
§ 1 odst. 1 dotčené vyhlášky) přesouvá do § 82 odst. 1 zákona o 
léčivech. Na tuto změnu je zapotřebí reagovat již nyní, nikoli až 

Vysvětleno.  
Novela, resp. zcela nová vyhláška o způsobu 
předepisování, se nachází ve fázi věcné přípravy. 
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v průběhu roku 2018, jak je avizováno v přehledu dopadů návrhu novely 
vyhlášky č. 54/2008 sb., který je podkladem pro přípravu Plánu přípravy 
vyhlášek na rok 2018. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
Předkladatel změnil připomínku na doporučující. 
 
K § 2: 
1. Doporučujeme text „, který centrální úložiště elektronických receptů 

poskytne předepisujícímu lékaři,“ vypustit se zřetelem tomu, že se 
podle čl. 39 odst. 7 ve spojení s čl. 39 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády nepřejímají ustanovení prováděného zákona. § 80 odst. 2 
zákona o léčivech již stanovuje, že identifikační znak poskytuje 
centrální úložiště elektronických receptů předepisujícím lékařům.  

2. Doporučujeme pro jednoznačnost a srozumitelnost nahradit 
formulaci charakterizující identifikační znak elektronického receptu „, 
a to v alfanumerické podobě dvanácti znakového identifikátoru“ 
pomocí již v právním řádu používaných slovních spojení 
souvisejících s alfanumerickými znaky a čárovými kódy, např. tak, 
že „je tvořen 12 alfanumerickými znaky převoditelnými do čárového 
anebo QR kódu (…).“. 

 

1. Akceptováno. 
2. Akceptováno jinak: 

„Identifikační znak elektronického 
receptuje generován centrálním úložištěm 
elektronických receptů, a to v alfanumerické 
podobě znakového identifikátoru, který je 
převoditelný do podoby jednodimenziálního 
čárového kódu nebo dvoudimenziálního čárového 
kódu - QR kódu (dále jen „identifikátor“). 
Technické parametry interpretace identifikátoru 
jsou uvedeny v technické dokumentaci 
centrálního úložiště vydávané Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv“. 

 
K § 4 odst. 2: 
1. S ohledem na jeho § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické komunikace, podle nějž lze ve 
vymezených případech k podepisování elektronickým podpisem 
použít pouze uznávaný elektronický podpis. Doporučujeme proto 
před slova „elektronickým podpisem“ vložit slovo „uznávaným“. 
V zájmu právní jistoty pak doporučujeme doplnit, že má jít o 
uznávaný elektronický podpis předepisujícího lékaře. 

2. Slovní citace zákona č. 297/2016 Sb. jako „zákona upravujícího 
důvěru pro elektronické transakce“ je nepřesná. Doporučujeme ji 
proto uvést do souladu se skutečným názvem zákona, resp. ji zcela 
vypustit, neboť je nadbytečná. To do značné míry platí i pro odkaz 
v poznámce pod čarou, pokud by měla být zachována, 
doporučujeme do ní na první místo doplnit nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci 

1. Akceptováno 
2. Akceptováno. Upraveno. 
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a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení 
eIDAS). 

 
K § 4 odst. 8: 

1. S ohledem na požadavek jednotné terminologie se souvisejícími 
právními předpisy navrhujeme v písmeni a) slovo „e-mailu“ 
nahradit vhodnějším slovním spojením „adresy elektronické 
pošty“. 

2. V písmeni b) pak doporučujeme slovo „SMS“ nahradit 
vhodnějším slovním spojením „textové nebo multimediální 
zprávy“, popř. zvážit doplnění „prostřednictvím 
telekomunikačního zařízení.  

 

1 Akceptováno 
2 Neakceptováno.  

K § 11: 
 U předmětného ustanovení není zcela zřejmý smysl 
poznámky pod čarou č. 3, neboť odkazuje na ustanovení zákona o 
zdravotních službách, které se věnuje jiné problematice než samotný 
text § 11 vyhlášky.  
 Pokud měl předkladatel v úmyslu umožnit preskripci léčivých 
přípravků v situacích, kdy je zdravotní péče poskytována ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta, doporučujeme ustanovení § 11 rozdělit na 
dva odstavce a druhý odstavec doplnit o normativní text umožňující 
vystavení lékařského předpisu v listinné podobě při poskytování 
zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta a přesunout k 
němu odkaz na poznámku pod čarou 3). 
 

Akceptováno. 
Odkaz bude přesunut k § 12 odst. 1 písm. b) 
návrhu. 
 
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Konstatování o projednání s dalšími ministerstvy doporučujeme 
vypustit, neboť jde o nadbytečnou informaci, která pro obsah samotného 
právního předpisu není relevantní. Ostatně takto formulované zmocnění 
by se již podle čl. 49 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo 
používat.  
 
K § 3 odst. 1: 
 S ohledem na ustálenou terminologii (čl. 40 odst. 1 Legislativních 

1. Neakceptováno. 
Úvodní věta zůstává nezměněna, neboť odpovídá 
ustanovení zákonného zmocnění, k němuž je 
vyhláška vydána (viz též čl. 38 LPV). 

2. Akceptováno 
3. Akceptováno 
4. Neakceptováno pro lepší srozumitelnost 
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pravidel vlády) a pro nadbytečnost navrhujeme slova slovo 
„softwarového“ vypustit.  
 
K § 4 odst. 1, odst. 3, odst. 4, odst. 6 aj.: 
 Legislativní zkratku „identifikátor“, která je zavedena v § 2, je 
nutno v dalším textu s ohledem na čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády důsledně používat.  
 
K § 10 odst. 1 písm. c): 
 Doporučujeme výčet osob, jimž může lékař předepsat léčivé 
přípravky, vypustit pro nadbytečnost, neboť určující je příslušné 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.  
 

 

 

Ministerstvo 
obrany 

K materiálu jako celku 
 
 Materiál neřeší předkládání receptů ke kontrole zdravotním 
pojišťovnám. Požadujeme v materiálu výslovně řešit (alespoň 
v odůvodnění), zda bude možné elektronické recepty ke kontrole 
předávat pouze v elektronické podobě. V případě, že by tomu tak 
nebylo, což nepředpokládáme, požadujeme vyřešit i otázku 
nákladů na tisk elektronických receptů. 
 
 Odůvodnění: Není zřejmé, zda bude zachována současná 
praxe, kdy se recepty předkládají ke kontrole zdravotním 
pojišťovnám v elektronické i listinné podobě a jakým způsobem se 
případně budou hradit náklady na tisk elektronických receptů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Předkládání receptů ke kontrole zdravotním 
pojišťovnám nemůže být předmětem navrhované 
vyhlášky.  Zdravotní pojišťovny mají zaručen 
přístup do Centrálního úložiště elektronických 
receptů za účelem kontroly dle § 81 odst. 1 písm. 
c) zákona o léčivech. Kontrola může proběhnout 
v elektronickém prostředí, tedy bez nákladů na 
tisky. Stávající praxe předkládání listinných 
receptů se pak nikterak nemění. 

V § 9 doplnit, že se jedná i o evidenci elektronických receptů, na 
které byly léčivé přípravky již vydány. 
 
 Odůvodnění: Podle zákona o léčivech má prováděcí právní 
předpis stanovit způsob evidence elektronických receptů, včetně 
evidence elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již 

Akceptováno. 
§ 9 doplněn: Evidována je též informace o 
tom, že na elektronický recept byl předepsaný 
léčivý přípravek vydán. 
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vydány. Z navrhovaného znění § 9 však není zřejmé, že upravuje i 
evidenci elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již 
vydány. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o 
léčivech týkajících se elektronických receptů mohl být součástí 
vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých 
přípravků, údajích na lékařském předpisu a o pravidlech používání 
lékařských předpisů, v platném znění. Ustanovení v aktuálně 
předkládaném návrhu novely vyhlášky (viz např. § 8) jsou místy 
identická s ustanoveními ve vyhlášce 54/2008 Sb. (viz např. § 9) a 
není zcela jasné, proč se vytváří vyhláška zcela nová, když se tím 
ustanovení v obou vyhláškách zdvojují.  
Tato připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky je předkládán k provedení nových 
zákonných zmocnění dle zákona o léčivech ve 
znění účinném od 1. 1. 2018. Stávající vyhláška č. 
54/2008 Sb. pak vychází z jiných zákonných 
zmocnění v zákoně o léčivech obsažených. 

1. Navrhujeme upravit v § 4 odst. 8 písm. d) 
„d) listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný 
centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím 
informačního systému předepisujícího lékaře a informace dle § 6 
odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, v platném znění, včetně informace o tom, že se 
léčivý přípravek nesmí zaměňovat, jestliže předepisující lékař 
trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku.“ 
 Odůvodnění: 
Toto ustanovení vnímáme jako nápomocné pro lékárníky, kdy 
lékárník nebude nucen tisknout elektronický recept v provozovně 
oprávněné vydávat léčivé přípravky a nebude se tvořit fronta 
pacientů čekajících na vydání svého léčivého přípravku; tato 
drobná úprava výrazně urychlí výdej léčivého přípravku pacientovi. 
Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou průvodku tiskne přímo 
ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na průvodce uvedeny 

Neakceptováno. 
Zákon říká, že se povinně předává pouze 
identifikátor. Návrh by mohl blokovat jiné formy 
předávání identifikátoru.  
Uvedení požadovaných informací nemá závazný 
charakter, ten je již daný vyhláškou č.54/2008. 
Výdej LP v lékárně musí lékárník uskutečnit na 
základě receptu, nikoli průvodky, jak by mohlo 
plynout z této připomínky. Současně není vhodné 
touto cestou umožnit pokračování v dosavadní 
chybné praxi, kdy průvodka k e-receptu vypadá 
jako listinný recept, včetně razítka a je pak 
následně v lékárně použita pro výdej jako by to 
byl originál listinný recept.  
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všechny požadované údaje. Současně toto drobné opatření ušetří 
lékárníkům náklady na pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy 
kromě QR kódu, čárového kódu či dvanácti znakového 
identifikátoru rovnou uvidí, které léčivé přípravky má vydat, tzn. 
název, lékovou formu, sílu, velikost balení a zda je nesmí případně 
zaměnit a následně před samotnou dispenzací je zkontroluje 
v centrálním úložišti. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
. Navrhujeme dále upravit v § 4 odst. 8 písm. d) takto: 
„d) listinnou průvodkou obsahující pouze identifikátor generovaný 
centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím 
informačního systému předepisujícího lékaře a informace dle § 6 
odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, v platném znění, včetně informace o tom, že se 
léčivý přípravek nesmí zaměňovat, jestliže předepisující lékař 
trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku.“ 
Odůvodnění: 
Vzhledem k absenci definice (popisu) vzoru listinné průvodky se obáváme, 
že listinná průvodka bude spíše sloužit jako propagační/marketingový materiál, 
který bude primárně sloužit ke směrování pacientů do konkrétní lékárny a 
pacient bude zmaten, anebo bude uveden v omyl, že přišel o svobodnou volbu 
lékárny, kde si obvykle vyzvedává své léčivé přípravky. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, aby se i v návrhu vyhlášky objevil (stejně jako je tomu i u 
vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, v platném 
znění) přesný návod, jak má průvodka v listinné podobě vypadat a nemělo by 
se jednat pouze o doporučení. Již nyní se stává, že ambulance, polikliniky či 
nemocnice směrují své pacienty do jimi vybraných lékáren a pacient 
v domnění, že daný léčivý přípravek nesežene jinde, vyzvedává léčivé přípravky 
na základě doporučení uvedených zařízení. Touto výslovnou úpravou ve 
vyhlášce bude vhodně doplněn zákaz uvedený v § 80 odst. 5 zákona č. 

Neakceptováno. 
Náležitosti průvodky navrhovanou vyhláškou 
stanovit nejde s ohledem na zákonná zmocnění, 
na jejichž základě je vydávána. 
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378/2007 Sb., o léčivech, ve znění účinném od 1. 1. 2018, že „Reklama51) 
v souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje.“ 
 
Vložení požadavku týkajícího se informací dle § 6 odst. 1 písm. c) bod. 1. 
vyhlášky č. 54/2008 Sb. vnímáme jako nápomocné pro lékárníky, kdy lékárník 
nebude nucen tisknout elektronický recept v provozovně oprávněné vydávat 
léčivé přípravky a nebude se tvořit fronta pacientů čekajících na vydání jejich 
léčivého přípravku; tato drobná úprava výrazně urychlí výdej léčivého 
přípravku pacientovi. Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou průvodku tiskne 
přímo ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na průvodce uvedeny 
všechny požadované údaje. Zároveň se tím ušetří lékárníkům náklady na 
pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy kromě QR kódu, čárového kódu či 
dvanáctiznakového identifikátoru rovnou uvidí, které léčivé přípravky má 
vydat, tzn. název, lékovou formu, sílu, velikost balení a zda je nesmí případně 
zaměnit, a následně je před samotnou dispenzací zkontroluje v centrálním 
úložišti. 
 
Nabízí se otázka, zda by se toto ustanovení nemělo vztahovat na 
všechny formy předávání elektronického identifikačního znaku 
elektronického receptu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
3. Navrhujeme do § 4 doplnit odst. 9: 
„Předávaný elektronický identifikační znak elektronického 
receptu, který lékař předá pacientovi na základě volby 
pacienta dle § 4 odst. 8, musí být uveden i v alfanumerické 
podobě dvanácti znakového identifikátoru pro lékárníka i 
okem čitelný.“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme, aby kód mohl lékárník v případě nefunkčnosti 
čtecího zařízení, zadat ručně v alfanumerické podobě dvanácti 
znakového identifikátoru. Lékárníkovi se ušetří čas, protože 
nebude muset využívat telefonickou službu Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, kdy pro získání potřebných údajů pro vydání 

Akceptováno jinak.  
„Identifikátor elektronického receptu lékař 
předá pacientovi podle odstavce 7, a to 
v takové podobě, aby byl i okem čitelný.“ 
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léčivého přípravku, by se musel sáhodlouze identifikovat. Podobné 
opatření se chystá i v rámci protipadělkové ochrany, kdy lékárník 
v případě technického problému se čtečkou bude moci ověřit 
pravost léčivého přípravku manuálním vložením okem čitelného 
kódu. Kód navíc bude obsahovat kód přípravku (název, běžný 
název, lékovou formu, sílu, velikost a typ balení), vnitrostátní 
úhradové a identifikační číslo, číslo šarže a datum použitelnosti. 
Díky těmto nadstavbám v rámci protipadělkové ochrany by bylo 
velmi užitečné, aby listinná průvodka eReceptu v sobě obsáhla 
minimálně název a sílu léčivého přípravku.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
dopravy K názvu vyhlášky: 

Název vyhlášky je třeba uvést do souladu s čl. 31 písm. f) legislativních 
pravidel vlády tak, aby z něj bylo patrno, že součástí návrhu vyhlášky je i 
návrh novely vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých 
přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu  
a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Akceptováno 

K úvodní větě:  
Úvodní větu návrhu vyhlášky doporučujeme uvést do souladu s čl. 38 
legislativních pravidel vlády, tedy slovo „vydává“ nahradit slovem 
„stanoví“. Slova „po předchozím projednání s Ministerstvem 
zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra  
a Ministerstvem spravedlnosti“ doporučujeme vypustit. 

Akceptováno částečně. 
Slovo „vydává“ bylo dle připomínky nahrazeno. 
Úvodní věta zůstává nezměněna, neboť odpovídá 
ustanovení zákonného zmocnění, k němuž je 
vyhláška vydána. 

Plzeňský kraj § 3 odst. 2 písm. b)  
Přístup do centrálního úložiště má jen předepisující lékař, vydávající 
farmaceut a zdravotní pojišťovny. Poskytovatelé zdravotních služeb, 
nejsou-li současně předepisujícími lékaři nebo vydávajícími farmaceuty, 
přístup do centrálního úložiště nemají. Bez ohledu na to, zda jde o 
osoby právnické nebo fyzické. Navrhujeme proto odstranit písm. b). 

Neakceptováno. 
Písm. b) má své opodstatnění pro „hromadné“ 
žádosti o přístup k CÚ pro každého 
předepisujícího lékaře, který je zaměstnancem 
poskytovatele PO, ustanovení doplněno v tomto 
smyslu. 
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Tato připomínka je zásadní 

§ 4 odst. 3  
Navrhujeme odstranit slova „nebo záznamu o listinném receptu“ a „a 
záznamu o listinném receptu“. Záznam o listinném receptu se pořizovat 
nebude. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

§ 4 odst. 8  
Navrhujeme doplnit za slova „sdělí pacientovi“ slova „v alfanumerické 
podobě dvanácti znakového identifikátoru, a případně spolu s ní také 
v podobě čárového kódu nebo QR kódu podle § 2,“. Zkušenosti z praxe 
nás vedou k obavě, že budou někteří poskytovatelé opět zneužívat 
podoby identifikátoru k tomu, aby znemožnili výdej léčivého přípravku ve 
všech lékárnách. Je proto nutné, aby vyhláška jednoznačně stanovila, 
že podoba identifikátoru předávaného pacientovi musí odpovídat 
parametrům podle vyhlášky, aby nebylo možné identifikátor deformovat 
do tvaru čitelného jen ve vybrané lékárně. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
Ustanovení upraveno ve své úvodní části 
následovně: 
„Identifikátor elektronického receptu předepisující 
lékař sdělí pacientovi na základě volby pacienta 
bezplatně, a to“ 

§ 4 odst. 8  
Navrhujeme toto znění písmen a) až d): 
a) listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný centrálním 
úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře v podobě čárového kódu, který bude snadno 
čitelný běžnými čtečkami a při umístění s dalšími identifikátory na jedné 
průvodce umožňující snadné načítání identifikátorů, 
b) prostřednictvím e-mailu rozesílaným centrálním úložištěm 
elektronických receptů jen v případě, že pacient nemá možnost převzít 
průvodku od lékaře osobně nebo e-mailem odeslaným lékařem, 
c) formou SMS rozesílané bezplatně centrálním úložištěm 
elektronických receptů jen v případě, že pacient nemá možnost převzít 
průvodku od lékaře osobně nebo e-mailem odeslaným lékařem, nebo 
d) přes webovou nebo mobilní aplikaci bezplatně zpřístupněnou Stáním 
ústavem pro kontrolu léčiv umožňující předání identifikátoru v podobě 
čárového kódu. 

Akceptováno částečně. 
Dosavadní návrhy možností předání 
identifikačního znaku byly předkladatelem 
přeuspořádány dle priorit připomínky tak, aby byla 
do popředí postavena průvodka: 
 

„Identifikátor elektronického receptu 
předepisující lékař sdělí pacientovi na základě 
volby pacienta bezplatně, a to 

a) formou listinné průvodky obsahující 
identifikátor generovaný centrálním 
úložištěm elektronických receptů 
prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře  

b) prostřednictvím adresy elektronické pošty 
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Tato připomínka je zásadní rozesílaným centrálním úložištěm 
elektronických receptů, 

c) formou SMS rozesílané centrálním 
úložištěm elektronických receptů,  nebo 

d) přes webovou nebo mobilní aplikaci 
zpřístupněnou Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv.“ 

§ 6  
Navržené ustanovení upravuje „náhradní způsoby komunikace“ 
farmaceuta s centrálním úložištěm. Zákon ale žádné takové náhradní 
způsoby nezná. Návrh se takto evidentně pokouší zacelit mezeru 
v zákoně, jímž je sice zaváděna výlučná elektronická preskripce, ale 
není nijak řešena situace, v níž nebude farmaceut oprávněn vydat léčivý 
přípravek, protože z jakýchkoliv důvodů nebude fungovat spojení 
s úložištěm. Česká lékárnická komora v zásadě takové snaze rozumí. 
Navrženou úpravu telefonické služby považuje ale v lékárenské praxi za 
nerealizovatelnou. Není zejména jasné, jak by měl být telefonicky 
identifikován vydávající farmaceut, když přihlašovací údaje k přístupu do 
centrálního úložiště pravděpodobně nebudou k telefonické identifikaci 
vhodné. Druhý, zásadnější problém pak spočívá v neřešené otázce 
odpovědnosti za chyby, k nimž při telefonické komunikaci o obsahu 
eReceptu bude nutně docházet. Lékárna není dále personálně 
vybavena k vedení navrhovaných telefonických hovorů. Navíc v případě 
rozsáhlejšího výpadku spojení s úložištěm by nejspíše nebylo vůbec 
možné se vzhledem k očekávanému přetížení telefonních linek vůbec 
spojit. 
Pokud by došlo k použití náhradního způsobu komunikace, musí dojít 
k rezervaci receptu v centrálním úložišti pro konkrétní lékárnu, aby 
nedošlo ke zneužití receptu. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 
Zákon dává předkladateli možnost stanovit 
„postup a podmínky pro komunikaci“ mezi 
předepisujícími lékaři či farmaceuty a Centrálním 
úložištěm. Zákon tedy předpokládá základní 
existenci institut komunikace mezi uvedenými 
subjekty a „postup a podmínky“ pro ni přenechává 
k realizaci prováděcímu právnímu předpisu. Je tak 
tedy třeba postihnout všechny situace, za kterých 
může být za účelem zajištění možnosti výdeje 
s centrálním úložištěm komunikováno. Náhradní 
způsob komunikace není nic jiného než stanovený 
alternativní postup pro možnost dorozumění se 
mezi předepisujícím lékařem či farmaceutem a 
Centrálním úložištěm.  
Náhradní možnost, ať už telefonická či webová, 
tedy bude realizovatelná v případě výpadku 
základního modelu komunikace mezi úložištěm a 
lékaři a farmaceuty.  
Sdělit přístupové údaje, případně identifikační 
znak receptu je možné, nejedná se o nijak 
nepraktické či nevhodné údaje pro potřeby 
telefonické komunikace. 
Co se odpovědnosti za chyby týče, 
telekomunikační služba je a bude plně 
monitorována, tedy otázka dovození odpovědnosti 
a dokazování není z pohledu připomínky 
relevantní. 
Personální vybavení k vedení telefonických 
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hovorů nepředstavuje žádný problém. 
Nebude-li možné se s centrálním úložištěm spojit 
ani prostřednictvím náhradní komunikace, k výdeji 
nedojde. 
Omezení možnosti opakovaného výdeje bude 
dosaženo, neboť i na základě náhradní 
komunikace bude v centrálním úložišti „blokován“ 
či „rezervován“ takový identifikační znak, kterého 
již bylo jednou použito. 

§ 6  
Není zřejmé, co se má stát po „náhradním“ výdeji. Zda se má dodatečně 
výdej doplnit do úložiště, až se systém či spojení obnoví (nyní úložiště 
neumožňuje dodatečné uložení výdeje z předchozího dne). 
Není zřejmé, jak se budou takové „náhradní“ výdeje vykazovat zdravotní 
pojišťovně. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno částečně 
§ 6 neřeší výdej léčivého přípravku, ale 
komunikaci vydávajícího farmaceuta s centrálním 
úložištěm receptů z důvodu výpadku služeb 
zajišťujících činnost komunikačního rozhraní 
informačního systému vydávajícího farmaceuta 
s centrálním úložištěm. 
Na základě náhradní komunikace pak bude 
v centrálním úložišti „blokován“ či „rezervován“ 
v rámci této komunikace použitý identifikátor (a 
recept), nebude tedy možné, aby došlo 
k opakovanému výdeji a zneužití identifikátoru. 
Odůvodnění doplněno 

§ 7  
Zvolená konstrukce změny před zahájením výdeje znemožňuje změnu 
receptu lékařem na základě informace od lékárníka v případě chybné 
preskripce. V prostředí elektronického receptu nemá lékárník možnost 
doplnění nebo opravy receptu, a to ani po konzultaci s lékařem. Podle § 
7 ji nebude mít ani lékař. 

Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno 
Údaje, které musí být uvedeny na receptu, aby byl 
platný, stanovuje § 6 vyhlášky č.54/2008, pokud 
tyto údaje chybí, může lékárník tyto doplnit, podle 
§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 84/2008. Lékárník může 
také podle § 11 té stejné vyhlášky vydat jiný LP 
v rámci generické substituce. Dále může lékárník 
v situacích popsaných v § 10 odst. 3 a 4 této 
vyhlášky postupovat odlišně od toho, co je 
uvedeno na receptu.  
V zásadě však změna elektronického receptu 
může být provedena předepisujícím lékařem 
(právě on totiž nese za předepsaný recept 
odpovědnost) a to do doby než bude zahájena 
příprava či výdej, případně neuplynula doba 
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platnosti e-receptu. 
 
V případě chybné preskripce, kterou lékárník 
sezná po přečtení receptu (tedy ještě před 
zahájením přípravy či výdeje) se nacházíme stále 
ve stavu, kdy lze takový chybný recept změnit 
(vizte: „pokud nebyl do centrálního úložiště 
zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o 
zahájení přípravy a o zahájení výdeje nebo 
neuplynula doba platnosti elektronického 
receptu.“). 
 

§ 8 odst. 1  
Navrhujeme nahradit slova „a to za podmínky, že na jeho základě nebyl 
realizován výdej v lékárně“ slovy „pokud nebyl do centrálního úložiště 
zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o zahájení přípravy a o 
zahájení výdeje nebo neuplynula doba platnosti elektronického receptu“, 
aby byly sjednoceny podmínky pro možnost lékaře zasáhnout do 
elektronického receptu, na jehož základě již byl zahájen výdej nebo 
příprava léčivého přípravku.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 

§ 9  
Navrhujeme doplnit, že elektronické recepty, nebo údaje v nich 
obsažené, evidují i poskytovatelé zdravotních služeb lékárenské péče, 
aby byl jednoznačně dán právní důvod pro zpracování osobních a 
zvláštních údajů obsažených v receptu. Lékárenské informační systémy 
musí údaje z elektronických receptů dále zpracovávat přinejmenším 
kvůli jejich vyúčtování zdravotním pojišťovnám a z důvodu kontroly 
správnosti výdejů léčivých přípravků na lékařský předpis. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Doplněn odstavec 2: 
„(2) Elektronické recepty na jejichž základě 
došlo k výdeji léčivého přípravku a údaje 
v nich obsažené dále mohou být evidovány 
v systému vydávajícího farmaceuta.“ 
 
 

§ 12 odst. 3  Neakceptováno. 
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Navrhujeme doplnit, že neuvedení důvodu nebo uvedení nesprávného 
důvodu nepůsobí neplatnost receptu. Lékárníci při výdeji nemohou 
ověřovat, zda lékař řádně splnil svou povinnost uvést důvod vystavení 
listinného receptu. 

Tato připomínka je zásadní 

Navrhovaná úprava by byla nad rámec zmocnění, 
náležitosti a platnost receptu předkládaná 
vyhláška neřeší a ani řešit nemůže. Jednalo by se 
o zdvojení právní úpravy. Údaje, které musí být na 
receptu obsaženy, stanovuje vyhl. č. 54/2008 Sb. 
Pokud recept obsahuje tam stanovené údaje, je 
platný. 
Odpovědnost za vystavený recept nese 
předepisující lékař. Není úkolem lékárníka 
ověřovat, zda-li je uveden správný či nesprávný 
důvod (či důvod žádný). Kontrolu takových 
receptů budou vykonávat příslušné orgány v rámci 
přestupkového řízení. 
 

MPO § 4 Navrhujeme doplnit odst. (9) v následujícím znění: Předávaný elektronický 
identifikační znak elektronického receptu, který lékař předá pacientovi 
na základě volby pacienta dle § 4 odst. 8, musí být uvedený  
i v alfanumerické podobě dvanácti znakového identifikátoru pro lékárníka i 
okem čitelný. Doporučujeme, aby kód mohl lékárník v případě nefunkčnosti 
čtecího zařízení, zadat ručně v alfanumerické podobě dvanácti znakového 
identifikátoru. Lékárníkovi se ušetří čas, protože nebude muset využívat 
telefonickou službu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy pro získání 
potřebných údajů pro vydání léčivého přípravku, by se musel sáhodlouze 
identifikovat. Podobné opatření se chystá i v rámci protipadělkové ochrany, 
kdy lékárník v případě technického problému se čtečkou bude moci ověřit 
pravost léčivého přípravku manuálním vložením okem čitelného kódu. Kód 
navíc bude obsahovat kód přípravku (název, běžný název, lékovou formu, sílu, 
velikost a typ balení), vnitrostátní úhradové a identifikační číslo, číslo šarže a 
datum použitelnosti. Díky těmto nadstavbám v rámci protipadělkové ochrany 
by bylo velmi užitečné, aby listinná průvodka eReceptu v sobě obsáhla 
minimálně název a sílu léčivého přípravku. 
Zásadní 

Akceptováno jinak 
Ustanovení zní: 
„Identifikátor elektronického receptu lékař 
předá pacientovi podle odstavce 7, a to 
v takové podobě, aby byl i okem čitelný.“ 

§ 4 Navrhujeme upravit v § 4 odst. (8) písm. d): „d) listinou průvodkou 
obsahující pouze identifikátor generovaný centrálním úložištěm elektronických 
receptů prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře 

Vysvětleno. 
Zákon říká, že se povinně předává pouze 
identifikátor. Návrh by mohl blokovat jiné 
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a informace dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb. včetně 
informace o tom, že se léčivý přípravek nesmí zaměňovat, jestliže 
předepisující lékař trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku.“ 
Vzhledem k absenci definice (popisu) vzoru listinné průvodky se obáváme, 
že listinná průvodka bude spíše sloužit jako propagační/marketingový materiál, 
který bude primárně sloužit ke směrování pacientů do konkrétní lékárny a 
pacient bude zmaten, anebo bude uveden v omyl, že přišel o svobodnou volbu 
lékárny, kde si obvykle vyzvedává své léčivé přípravky. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, aby se  
i v návrhu vyhlášky objevil (stejně jako je tomu i u vyhlášky 54/2008 Sb., 
o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích na lékařském předpisu a o 
pravidlech používání lékařských předpisů ze dne 6. února 2008) přesný návod, 
jak má průvodka v listinné podobě vypadat a nemělo by se jednat pouze 
o doporučení. Již nyní se stává, že ambulance, polikliniky či nemocnice směrují 
své pacienty do jimi vybraných lékáren a pacient v domnění, že daný léčivý 
přípravek nesežene jinde, vyzvedává léčivé přípravky na základě doporučení 
uvedených zařízení. Touto výslovnou úpravou ve vyhlášce bude vhodně 
doplněn zákaz uvedený v § 80 odst.  
5 zákona o léčivech, který bude účinný od 1.1. 2018, tj., že „Reklama 
v souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje.“ Vložení požadavku týkající 
se informací dle § 6 odst. 1 písm. c) bod. 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb. vnímáme 
jako nápomocné pro lékárníky, kdy lékárník nebude nucen tisknout 
elektronický recept v provozovně oprávněné vydávat léčivé přípravky a nebude 
se tvořit fronta pacientů čekajících  
na vydání svého léčivého přípravku; tato drobná úprava výrazně urychlí výdej 
léčivého přípravku pacientovi. Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou průvodku 
tiskne přímo ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na průvodce uvedeny 
všechny požadované údaje. Ušetří se tím zároveň lékárníkům náklady na 
pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy kromě QR kódu, čárového kódu či 
dvanácti znakového identifikátoru rovnou uvidí, které léčivé přípravky má 
vydat, tzn. název, lékovou formu, sílu, velikost balení a zda je nesmí případně 
zaměnit a následně před samotnou dispenzací je zkontroluje v centrálním 
úložišti. Nabízí se otázka, zda by se toto ustanovení nemělo vztahovat na 
všechny formy předávání elektronického identifikačního znaku elektronického 
receptu. 

formy předávání identifikátoru.  
Uvedení požadovaných informací nemá závazný 
charakter, ten je již daný vyhláškou č.54/2008. 
Výdej LP v lékárně musí lékárník uskutečnit na 
základě receptu, nikoli průvodky, jak by mohlo 
plynout z této připomínky. Současně není vhodné 
touto cestou umožnit pokračování v dosavadní 
chybné praxi, kdy průvodka k e-receptu vypadá 
jako listinný recept, včetně razítka a je pak 
následně v lékárně použita pro výdej jako by to 
byl originál listinný recept.  
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Zásadní 
§ 4 Navrhujeme doplnit v § 4 nový odst. (10) v následujícím znění: Elektronický 
recept nesmí obsahovat více než dva druhy léčivých přípravků. Je-li léčivý 
přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, lze na jeden 
recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro 
zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, 
nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení, není-li 
stanoveno jinak. Žádáme, aby i u elektronického receptu byl zachován 
maximální možný počet položek, stejně jako je tato povinnost u papírových 
receptů ve vyhlášce 54/2008 Sb. ze dne 6. února 2008, a to z důvodu existence 
vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro dané roční období. Dle aktuálního znění této vyhlášky je lékárník 
odměňován za výdej léčivého přípravku z každého receptu tzv. signálním 
výkonem (výkon č. 09552) a pokud by došlo k rozvolnění počtu léčivých 
přípravků na jednom receptu, způsobilo by to dramatické zhoršení 
ekonomického stavu v oblasti lékárenství, zvláště pokud je lékárník aktuálně 
odměňován pouze 13 Kč za recept a referenčním období je rok 2014! 
Rozvolnění počtu položek na receptu by vedlo k uzavírání provozoven 
oprávněných vydávat léčivé přípravky a výrazně by se zhoršila dostupnost  
a péče pro pacienty. 
Zásadní 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava se pohybuje mimo rámec 
zmocnění pro vydání předkládané vyhlášky. 
 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona  
o léčivech týkajících se elektronických receptů by mohl být součástí vyhlášky 
54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích na lékařském 
předpisu  
a o pravidlech používání lékařských předpisů ze dne 6. února 2008. Ustanovení 
v aktuálně předkládané vyhlášce (viz např. § 8) jsou místy identická jako ve 
vyhlášce 54/2008 Sb. (viz např. § 9) a není zcela jasné, proč se vytváří vyhláška 
zcela nová, když se ustanovení v obou vyhláškách zdvojují. Dle výsledků 
Přeměření administrativní zátěže podnikatelů z roku 2016 došlo od roku 2005 
k nárůstu počtu nových právních předpisů o 37. Každý nový předpis či jeho 
novelizace představuje pro podnikatele další zátěž, nejenom finanční ale také 
časovou.  
 

Vysvětleno. 
S ohledem na právní stav platný a účinný od 
1.1.2018 nebude možné tuto úpravu mít 
obsaženou ve vyhlášce 54/2008. Tato bude 
nahrazena novou vyhláškou. 
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V rámci odůvodnění v bodě 5 nejsou uvedeny dopady navrhované 
právní úpravy na podnikatelské prostředí ČR. Dle legislativních pravidel 
vlády musejí být v odůvodnění tyto dopady uvedeny. 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno 

UZSI Předložený návrh vyhlášky provádí ustanovení § 80 zákona o léčivech, 
které s účinností od 1. 1. 2018 zavádí vystavování receptů na léčivé 
přípravky primárně v elektronické podobě s tím, že návrh vyhlášky v § 
10 stanoví situace, za kterých je přípustné vydání lékařského předpisu 
v listinné podobě.  
 
E-recepty budou dle navrhované úpravy shromažďovány v centrálním 
úložišti elektronických receptů, čímž bude docházet k shromažďování 
údajů o jednotlivých příslušnících (údajů uvedených na receptech 
vystavených poskytovatelem zdravotní péče, který poskytuje tuto péči 
výlučně či především příslušníkům bezpečnostního sboru), a to na 
jednom místě, čímž může dojít k vytvoření paralelní evidence příslušníků 
bezpečnostních sborů, která je dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým 
se stanoví seznam utajovaných informací, utajovanou informací.  
 
Považujeme tedy za nezbytné rozšířit navržené znění § 10 návrhu 
vyhlášky o další situace, kdy bude možné vystavit recept v listinné 
podobě, a to doplněním možnosti, kdy o to pacient výslovně požádá či 
rozhodnutí lékaře, který lékařský předpis vystavuje. Rovněž považujeme 
za nutné upozornit předkladatele na usnesení vlády č. 343/D ze dne 6. 5. 
2015, o opatřeních k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost 
zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky. 
S ohledem na zmíněné usnesení vlády ze dne 6. 5. 2015 č. 343/D 
navrhujeme projednání našich připomínek separátně, případně za účasti 
zástupců ostatních zpravodajských služeb.  
 
Tuto připomínku považuje Úřad pro zahraniční styky a informace 
za zásadní. 
 

Vysvětleno 

BIS 
V odůvodnění výše uvedeného návrhu se pod bodem 9 - „Zhodnocení 

Vysvětleno 
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dopadů na bezpečnost nebo obranu státu“ uvádí,                                      
že navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost                
a obranu státu. V případě Bezpečnostní informační služby jako 
zpravodajské služby České republiky tomu však tak není.   

Předložený návrh vyhlášky provádí ustanovení § 80 zákona                           
o léčivech, které s účinností o d 1. 1. 2018 zavádí vystavování receptů 
na léčivé přípravky primárně v elektronické podobě s tím, že návrh 
vyhlášky v § 10 stanoví situace, za kterých je přípustné vydání 
lékařského předpisu v listinné podobě.  

Bezpečnostní informační služba již v březnu 2013 upozorňovala v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení k návrhu novely vyhlášky č. 
54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, na problém, který pro ni z bezpečnostního hlediska bude 
znamenat předpokládané budoucí povinné vystavování receptů 
v elektronické formě. Vzhledem k tomu, že e-recepty budou 
shromažďovány v centrálním úložišti elektronických receptů, došlo by 
shromažďováním údajů o jednotlivých příslušnících (údajů uvedených                  
na receptech vystavených poskytovatelem zdravotní péče, který 
poskytuje tuto péči výlučně či především příslušníkům bezpečnostního 
sboru) na jednom místě k možnému vytvoření paralelní evidence 
příslušníků bezpečnostních sborů, která je dle nařízení vlády                       
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, 
utajovanou informací. Ministerstvo zdravotnictví na tuto připomínku 
reagovalo s tím, že naznačený problém chápe a při přijímání 
konkrétních opatření k realizaci povinné e-preskripce bude brán v potaz. 

Bezpečnostní informační službě se proto jeví jako velice potřebné v této 
situaci rozšířit navržené znění § 10 návrhu vyhlášky o další situace, kdy 
bude možné vystavit recept v listinné podobě, a to doplněním možnosti, 
kdy o to pacient výslovně požádá či rozhodnutí lékaře, který lékařský 
předpis vystavuje. Bezpečnostní informační služba tak plně podporuje 
připomínku České lékařské komory vloženou do systému e-Klep, byť 
z jiných, a to výše zmíněných bezpečnostních důvodů; v tomto ohledu 
odkazujeme na usnesení vlády č. 343/D ze dne 6. 5. 2015, o opatřeních 
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k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských 
služeb a bezpečnostních sborů České republiky. 

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o separátní vypořádání 
připomínky, na kterém by bylo možné konkrétněji prodiskutovat 
možnosti řešení tohoto problému. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Kraj Vysočina 

Připomínka k § 3: 
Navrhujeme v § 3 následující znění odstavce 2: 
„(2) Přístupové údaje podle odstavce 1 se získávají na základě 
žádosti zasílané prostřednictvím elektronického formuláře, 
zveřejněného na internetových stránkách Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, a to na žádost 

a) předepisujícího lékaře, 
b) poskytovatele zdravotních služeb který je právnickou 
osobou, a  
c) vydávajícího farmaceuta v lékárně.“ 

Navrhujeme v § 3 odst. 2 před slovo „stránkách“ doplnit slovo 
„internetových“.  
 

Akceptováno. 

Připomínka k § 4: 
V § 4 odst. 6 návrhu vyhlášky je uvedeno, že předepisující lékař na 
vytvořeném elektronickém receptu vyznačí formu předání identifikátoru 
receptu pacientovi. Podle odst. 8 tohoto ustanovení předaný identifikátor 
elektronického receptu předepisující lékař sdělí pacientovi na základě 
volby pacienta jednou ze čtyř uvedených forem. Podle ustanovení § 80 
odst. 2 zákona o léčivech musí předepisující lékař sdělit pacientovi  

Akceptováno částečně 
 
Ustanovení zní: 
„V rámci založení elektronického receptu 
předepisující lékař vyznačí formu sdělení 
identifikátoru receptu pacientovi, který pacientovi 
sdělil podle odstavce 7.“ 
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identifikační znak. Podle § 113 odst. 9 písm. e) jde o přestupek, pokud 
poskytovatel zdravotních služeb nesdělí pacientovi identifikační znak 
podle § 80.  
Na základě výše uvedeného navrhujeme upravit § 4 odst. 6 v tom 
smyslu, že předepisující lékař vyznačí formu sdělení identifikátoru nebo 
zpřesnit, že sdělením podle zákona o léčivech se rozumí prokazatelné 
předání identifikátoru pacientovi jedním ze způsobů uvedených ve 
vyhlášce dle jeho volby. 
Dále navrhujeme upravit, jakým způsobem se bude prokazovat 
poskytovateli zdravotních služeb, že nesdělil identifikační znak 
pacientovi v souladu s volbou pacienta nebo vůbec; zatímco vyhláška 
pracuje s pojmem předepisující lékař, který je širší než pojem 
poskytovatel zdravotních služeb, upravuje zákon o léčivech přestupek 
nesdělení identifikačního znaku pouze pro poskytovatele zdravotních 
služeb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prokazování (ne)sdělení identifikačního znaku 
je mimo rámec zmocnění pro předkládanou 
vyhlášku. Povinnost sdělit jej však trvá a je 
založena zákonem. V případě nesdělení 
identifikačního znaku dojde k naplnění 
skutkové podstaty přestupkového jednání. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŠMT K materiálu, obecně: Upozorňujeme, že z navrhované novely vyhlášky 
č. 54/2008 Sb. vyplývá, že § 10 zůstane ve vyhlášce jakožto jediné 
ustanovení týkající se elektronizace receptů, neboť s jeho vypuštěním 
není v § 14 navrhované vyhlášky počítáno. Z předkládaného materiálu 
však není zcela zřejmé, zda byl tento krok předkladatelem zamýšlen. 
Máme též pochybnosti o tom, zda není úprava doposud obsažená v § 
10 vyhlášky č. 54/2008 Sb. částečně již převzata do § 3 předkládané 
vyhlášky, a pokud ano, zda by ustanovení § 3 navrhované vyhlášky 
nemělo být ještě vhodným způsobem doplněno (s ohledem na obsah § 
10 vyhlášky č. 54/2008 Sb.). 
Požadujeme výše uvedené vyjasnit, případně materiál upravit. 

Akceptováno.  
Ustanovení § 10 vyhlášky č. 54/2008 vypuštěn a 
návrh bude doplněno ve smyslu připomínky. 
 
 

 1. K materiálu, část první: Hranaté závorky v nadpisech paragrafů 1. Akceptováno 
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doporučujeme nahradit kulatými závorkami, viz čl. 30 odst. 8 
Legislativních pravidel vlády.  

2. K materiálu, část první, § 3 odst. 2:  Doporučujeme nahrazení 
písmena „a“ na konci odstavce 2 za slovo „, nebo“. Jedná se 
vyjádření variant uvedených v čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

3. K materiálu část druhá: Vzhledem ke změně zmocnění v § 80 odst. 
1 a 2 a § 82 zákona o léčivech v návaznosti na účinnost novely 
zákona o léčivech zákonem č. 70/2013 Sb. doporučujeme zvážit 
vydání nové vyhlášky, která by nahrazovala vyhlášku č. 54/2008 Sb., 
případně aktualizaci úvodní věty vyhlášky č. 54/2008 Sb., tak aby 
nedocházelo k nepřehlednostem, kdy by podle § 114 odst. 3 
k provedení § 80 zákona o léčivech byly vydány dvě vyhlášky. 

2. Akceptováno 
          3. MZ připravuje novou vyhlášku o 

předepisování tak, aby nedocházelo 
k nesouladu a zdvojení podzákonné právní 
úpravy a tato odpovídala zákonným 
zmocněním odpovídajícím stavu od 1.1.2018. 

Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V § 10 odst. 1 navrhujeme vypustit písmeno b), tj. ustanovení, 
podle něhož je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě 
vždy přípustné při předepisování léčivých přípravků v rámci 
poskytování zdravotních služeb v případě „žádanek na léčivé 
přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky 
označené modrým pruhem, jejichž vzor je stanoven právním 
předpisem upravujícím předepisování léčivých přípravků“. 
 
Odůvodnění: 
Celá vyhláška se týká předepisování elektronických receptů, nikoli 
žádanek, proto považujeme ustanovení o žádankách za 
nekoncepční. 
 

Akceptováno jinak. 
Zmocňovací ustanovení zákona o léčivech mluví o 
možnost přípustného vystavení v listinné podobě 
u „lékařských předpisů“, nikoliv pouze u receptů. 
Z toho důvodu, i s ohledem na jejich povahu je 
žádanky nadále možné vystavit v listinné podobě. 
 
Ustanovení tak nebude vypuštěno, bude 
upraveno a znít: 
„b) žádanek,“ 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 11 navrhujeme doplnit o výslovnou možnost vystavovat recept 
v listinné podobě pro cizího státního příslušníka (zejména mimo 
EU), kdy se jedná o recepty nehrazené ze zdravotního pojištění; 
tito cizinci nemají číslo pojištěnce ani rodné číslo ve formátu 
používaném v ČR.  
 

Neakceptováno. 
Není zřejmý důvod, proč by měl být založen jiný 
režim, jde-li o léčivé přípravky vydávané v České 
republice. 
Nadto touto cestou se často vyvádějí také léčivé 
přípravky na černý trh, píší se na cizince, kteří 
často ani neexistují.  
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Odůvodnění: 
V praxi se v našem kraji vyskytuje mnoho pacientů - občanů mimo 
EU, např. při lázeňských pobytech. V těchto případech by rovněž 
měla být přípustná možnost vydávat těmto osobám recept 
v listinné podobě. 
 
3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 13 zní: „Recept vystavený v listinné podobě se uchovává 
v lékárně způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím 
zacházení s léčivy v lékárnách5). Vydávající farmaceut na 
listinném receptu neprodleně vyznačí slovo „Vydáno“, datum a 
jméno vydávajícího farmaceuta.“ 
 
Navrhujeme ve větě druhé vypustit text „slovo „Vydáno““. 
 
Odůvodnění: 
Již v současnosti je upraveno, že recept po vydání musí být 
označen datem a podpisem vydávajícího farmaceuta, doplnění 
textu „Vydáno“ považujeme za nadbytečné.  
 

Akceptováno jinak. 
Věta druhá se v § 13 vypouští. 
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Připomínky:  
 
§ 10 odst. 1 písm. c) stanoví, že vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě je vždy přípustné při předepisování léčivých 
přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v případě c) 
receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům. 
 
V tomto ustanovení navrhujeme doplnit, že odpovědnost za to, že 
se skutečně jedná o recepty na léčivé přípravky hrazené smluvním 
lékařem, poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle § 17 
odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, nese 
osoba vystavující daný recept. 
 
Odůvodnění: 
V praxi nelze kontrolu, že se jedná o listinné recepty podle § 10 
odst. 1 písm. c) vyhlášky ze strany vydávajícího farmaceuta 
provést. V možnostech vydávajícího farmaceuta není ověřit si 
rodinný vztah; nelze mu dát k tíži případnou neúhradu ze strany 
příslušné zdravotní pojišťovny.   
 

Odpovědnost za předepsání léčivého přípravku 
vždy nese osoba předepisujícího. 
Nikde se ani nežádá, že má vydávající farmaceut 
provádět kontrolu toho, zda-li byly splněny 
podmínky pro předepsání. 
Prohřešky proti správnému způsobu 
předepisování jsou už dnes řešeny v rámci 
kontrolní a dozorové činnosti odpovědných 
orgánů. 

Svaz měst a 
obcí 1. Připomínka k § 10 návrhu vyhlášky, který doplňuje o 

písmeno d) a e) ve znění: 

d) kdy o to pacient výslovně požádá, 

e) rozhodnutí lékaře, který lékařský předpis vystavuje 

Svaz měst a obcí ČR se dlouhodobě potýká s nedostatkem 
lékařů v městech a obcích na celém území ČR, tedy nejen 

Neakceptováno 
Navrhované znění připomínky nekoreluje se 
zákonnou úpravou, která předvídá pokud možno 
co největší rozšíření elektronické preskripce 
s možností jasně definovaných výjimek z této 
obecné povinnosti. Přijetí navrhované připomínky 
by znemožnilo a popřelo obligatorní elektronickou 
preskripci a zkomplikovalo by další etapu přípravy 
v oblasti elektronizace zdravotnictví, totiž přípravu 
lékového záznamu. 
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v pohraničí a v horských oblastech, ale také ve větších 
městech a obcích.  

V současné chvíli je dle statistik průměrný věk praktických 
lékařů 55 let, v seniorském věku a ve věku nad 60 let svou 
praxi vykonává více než 22% aktivních lékařů. Během 
zavádění EET se ukázalo, že požadavky na zavedení vyžadují 
vyšší technické vybavení, připojení k internetu, což nese také 
vyšší náklady a také potřeba vyšší uživatelské znalosti přiměla 
uzavřít své podnikání právě seniory a podnikatele v pozdním 
věku, s menším obratem, a je tedy více než jisté, že zavedení 
povinnosti vydávat e-recept, jež je po stránce požadavků a 
vstupních nákladů obdobou EET, povede ke stejné reakci. 
Lékaři v důchodovém a v před důchodovém věku, kteří 
momentálně vykonávají svou praxi, uzavřou své ordinace. 

Pro zachování dostupnosti zdravotní péče, která již není 
v některých mikroregionech zajištěna, trváme na doplnění §10 
návrhu vyhlášky, která by nově měla znít takto: 

 

"Stanovení situací, za kterých je přípustné vydání lékařského 
předpisu v listinné podobě a způsob nakládání s nimi 

§ 10 

[K provedení § 80 odst. 1 a 2 zákona o léčivech] 

(1) Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy 
přípustné při    

      předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování 
zdravotních služeb v případě 
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f) receptů na léčivé přípravky obsahujících omamné látky 
nebo psychotropní látky, a označených modrým pruhem, 
jejichž vzor je stanoven právním předpisem upravujícím 
předepisování léčivých přípravků2), s výjimkou receptů 
určených pro předepisování léčivých přípravků s omezením 
podle § 39 odst. 4 písm. c) zákona o léčivech a konopí pro 
léčebné použití, 

g) žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo 
psychotropní látky označené modrým pruhem, jejichž vzor 
je stanoven právním předpisem upravujícím předepisování 
léčivých přípravků2), nebo 

h) receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 
písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění 
vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní 
služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, 
vnukům a sourozencům, 

i) kdy o to pacient výslovně požádá, 
j) rozhodnutí lékaře, který lékařský předpis vystavuje." 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Česká 
stomatologická 
komora 

k § 3 odst. 1 
Ustanovení předpokládá, že předepisující lékař má svůj informační 
systém. Takový předpoklad není správný, a to z následujících 
důvodů: 
− zákon neukládá předepisujícímu lékaři ani žádnému 

poskytovateli, aby měl svůj informační systém. Zákon ani 
nezmocňuje ministerstvo, aby vyhláškou uložilo komukoliv mít svůj 
informační systém. Zákon zmocňuje ministerstvo pouze k tomu, aby 
upravilo postup a podmínky komunikace předepisujícího lékaře 

Vysvětleno. 
Komunikace vždy probíhá prostřednictvím IS 
lékaře. Jaký IS použije je na něm, Jednou 
z možností je použití webové aplikace SÚKL. 
Jediným rozdílem mezi nimi je, že výrobcem 
aplikace je SÚKL a poskytuje systém zdarma.  
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s centrálním úložištěm. Protože však současně neukládá nikomu, 
aby měl svůj vlastní informační systém, je nutné, aby vyhláška 
obsahovala takové podmínky komunikace s centrálním úložištěm, 
které nevyžadují, aby předepisující lékař (nebo poskytovatel) měl 
svůj vlastní informační systém. Proklamovaný záměr, podle kterého 
bude možno elektronické recepty vytvářet též ve webové či mobilní 
aplikaci, které nebudou vyžadovat žádný vlastní informační systém, 
není ve vyhlášce realizován. Vyhláška pouze předpokládá (§ 4 odst. 
8), že předání identifikátoru elektronického receptu pacientovi se 
může uskutečnit prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace, 
jinými slovy že pacient bude mít možnost využít takovou aplikaci 
k tomu, aby získal přístup k identifikátoru elektronického receptu. To, 
že by v těchto aplikacích mohly být recepty i vytvářeny, vyhláška 
neumožňuje, neboť důsledně požaduje, aby předepisující lékař 
komunikoval s centrálním úložištěm a recepty vytvářel ve svém 
informačním systému, 

− předepisující lékař, pokud není zároveň poskytovatelem, 
předepisuje recept v rámci výkonu závislé práce. Jako takový 
z povahy věci nikdy nemá a nemůže mít svůj informační systém, 
který by mohl používat pro vytváření elektronických receptů. 
Znamená to, že předepisující lékař – zaměstnanec nemůže podle 
navrženého textu vyhlášky žádný elektronický recept předepsat. 

 
Návrh:  
− upravit text ustanovení tak, aby jednoznačně umožňovalo 

komunikaci předepisujícího lékaře s centrálním úložištěm nejen 
prostřednictvím jeho informačního systému, ale i webové či mobilní 
aplikace, 

− upravit text ustanovení tak, aby umožňovalo vytvoření 
elektronického receptu i předepisujícímu lékaři, který není 
poskytovatelem 

 
k § 4 odst. 1 
Ustanovení stanoví jediný způsob vytvoření elektronického 
receptu, a to prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře. Platí zde námitky uvedené výše k § 3 odst. 

Akceptováno. 
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1. Kromě toho je třeba konstatovat, že zákon nezmocňuje 
ministerstvo k tomu, aby vyhláškou upravilo způsob vytváření 
elektronického receptu, tedy nástroj, jímž má být vytvořen. 
Citované ustanovení proto překračuje zákonné zmocnění. 
 
k § 4 odst. 4 
Ustanovení předpokládá, že předepisující lékař má vlastní 
informační systém. Platí zde proto námitky uvedené výše k § 3 
odst. 1. 
 

Vysvětleno. 
Viz úvodní připomínce ČStK 

k § 4 odst. 7 
Ustanovení předpokládá, že předepisující lékař má vlastní 
informační systém. Platí zde proto námitky uvedené výše k § 3 
odst. 1. Kromě toho je třeba poukázat na toto ustanovení jako na 
důkaz výše uvedené námitky, že vyhláška nepočítá s tím, že by 
předepisující lékaři používali k vytváření elektronických receptů 
webovou či mobilní aplikaci. Mají-li se jakákoliv data ukládat 
„v informačním systému předepisujícího lékaře“, nutně to 
předpokládá, že tento lékař má vlastní technické prostředky, které 
mu umožňují ukládaná data uchovávat a chránit. Nic takového 
však zákon předepisujícím lékařům neukládá. Je proto nutné 
navrhnout takové podmínky, které (např. prostřednictvím webové 
či mobilní aplikace) umožní ukládání požadovaných údajů mimo 
technická zařízení předepisujícího lékaře. Jednoduše řečeno: 
předepisující lékař, který nemá ve své ordinaci počítač, musí mít 
možnost použít webovou či mobilní aplikaci i na cizím zařízení 
s tím, že data, která této aplikaci zašle centrální úložiště, uloží tato 
aplikace mimo toto cizí zařízení tak, aby k nim předepisující lékař 
mohl později přistoupit. Tento model však vyhláška v navržené 
podobě neumožňuje. 
 

Vysvětleno. 
Viz úvodní připomínce ČStK 

k § 4 odst. 8 
Zákon nezmocňuje ministerstvo k tomu, aby vyhláškou upravilo 
způsob předávání identifikátoru elektronického receptu pacientovi. 

Neakceptováno  
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Toto ustanovení proto překračuje zákonné zmocnění. 
 
k § 7 odst. 2, 3, § 8 odst. 2, 3 
Ustanovení předpokládají, že předepisující lékař má vlastní 
informační systém. Platí zde proto námitky uvedené výše k § 3 
odst. 1. 

Vysvětleno. 
Viz úvodní připomínce ČStK 

k § 10 odst. 1 
Požadavky zákona i navržené vyhlášky a jimi vyvolaná 
administrativní zátěž a náklady nejsou přiměřené v případě 
předepisujících lékařů, kteří předepisují minimální množství 
receptů. Pro předepisujícího lékaře, který vytvoří ročně nejvýše 
desítky receptů, jsou vyvolané náklady a zátěž neúnosné, přičemž 
z hlediska účelu sledovaného předmětnou právní úpravou je 
činnost takového předepisujícího lékaře zanedbatelná. Tento 
nepoměr mezi přínosy regulace pro společnost na jedné straně a 
náklady a zátěží regulované osoby na straně druhé činí navrženou 
právní úpravu neústavní. Je proto třeba mezi situace, kdy je 
vystavení receptu v listinné podobě vždy přípustné, zařadit i 
situace, kdy předepisující lékař předepisuje jen minimální 
množství receptů. 
 
Návrh: 
− v písmenu b) vypustit slovo „nebo“, v písmenu c) za čárku 

za slovem „sourozencům“ vložit slovo „nebo“ a za písmeno c) vložit 
nové písm. d), které zní: 
„d) receptů vystavovaných předepisujícím lékařem v kalendářním 
roce bezprostředně následujícím po kalendářnímu roku, ve kterém 
tento předepisující lékař vystavil recepty v počtu nepřevyšujícím 
120.“ 

− formulovat v rámci přechodného ustanovení 
nevyvratitelnou domněnku, že počet receptů vystavených v roce 
2017 v rámci poskytování ambulantních zdravotních služeb v oboru 
zubní lékařství, ortodoncie a orální a maxilofaciální chirurgie 
(případně i v dalších oborech, u nichž lze důvodně předpokládat 
nízký počet vystavených receptů) nepřesáhl u jednotlivého 

Neakceptováno. 
Již výše je uvedeno, že k dispozici je webová 
aplikace SÚKL, nedá se tedy hovořit o žádné 
nepřiměřené zátěži. 
 
Doplnění § 10 je neakceptovatelné. Jednak se 
jedná o roztříštění zákonem stanoveného pravidla 
o plošné a obligatorní elektronické preskripci. 
 
Doplnit navrhovanou nevyvratitelnou domněnku 
považuje předkladatel za účelové. 
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předepisujícího lékaře 120 
 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 2 DOPORUČUJÍCÍ 
Místo „dvanácti znakový“ lépe „dvanáctiznakový“? 

Akceptováno jinak 
Věta první nově zní: 
„Identifikační znak elektronického receptuje 
generován centrálním úložištěm elektronických 
receptů, a to v alfanumerické podobě znakového 
identifikátoru, který je převoditelný do podoby 
jednodimenziálního čárového kódu nebo 
dvoudimenziálního čárového kódu - QR kódu 
(dále jen „identifikátor“).“ 
 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 3 odst. 2 písm. b) ZÁSADNÍ 
Přístup do centrálního úložiště má jen předepisující lékař, vydávající 
farmaceut a zdravotní pojišťovny. Poskytovatelé zdravotních služeb, 
nejsou-li současně předepisujícími lékaři nebo vydávajícími farmaceuty, 
přístup do centrálního úložiště nemají. Bez ohledu na to, zda jde o 
osoby právnické nebo fyzické. Navrhujeme proto odstranit písm. b). 
Pokud má být smysl podání žádosti poskytovatelem právnickou osobou 
v tom, že větší poskytovatelé mají mít možnost za své lékaře a 
farmaceuty podávat žádosti a přijímat přístupové údaje, pak je to možné 
na základě plné moci i bez ustanovení v písm. b). Nebo je nutné 
ustanovení upravit jinak, protože navržené znění znamená, že právnická 
osoba žádá o přístupové údaje pro sebe, což je vyloučeno. 

Akceptováno jinak. 
Písm. b) přeformulováno  
„b) poskytovatele zdravotních služeb, který je 
právnickou osobou, jež žádá o přístupové 
údaje pro své zaměstnance, nebo“ 
 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 4 odst. 3 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme odstranit slova „nebo záznamu o listinném receptu“ a „a 
záznamu o listinném receptu“. Záznam o listinném receptu se pořizovat 
nebude. 

Akceptováno 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 4 odst. 8 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme toto znění písmen a) až d): 
a) listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný centrálním 
úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře, 
b) prostřednictvím e-mailu rozesílaným centrálním úložištěm 
elektronických receptů, 
c) formou SMS rozesílané bezplatně centrálním úložištěm 
elektronických receptů jen v případě, že z objektivních důvodů není 

Akceptováno. 
 

„Identifikátor elektronického receptu 
předepisující lékař sdělí pacientovi na základě 
volby pacienta bezplatně, a to 
 

a) formou listinné průvodky obsahující 
identifikátor generovaný centrálním 
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možné sdělení identifikátoru způsobem podle písm. a) nebo b), nebo 
d) přes webovou nebo mobilní aplikaci bezplatně zpřístupněnou Stáním 
ústavem pro kontrolu léčiv. 
Návrhem stavíme do popředí průvodku elektronického receptu, která je 
nejpraktičtějším nosičem identifikátoru, když umožňuje pacientovi i 
lékárníkovi snadné zjištění obsahu elektronického receptu. Sdělení 
identifikátoru prostřednictvím SMS se nemůže stát sdělením první volby, 
protože neumožňuje sdělení v podobě čárového kódu. Výdej léčivého 
přípravku na základě alfanumerické podoby je časově náročný a musí 
zůstat výjimečný. 

úložištěm elektronických receptů 
prostřednictvím informačního systému 
předepisujícího lékaře  

b) prostřednictvím adresy elektronické pošty 
rozesílaným centrálním úložištěm 
elektronických receptů, 

c) formou SMS rozesílané centrálním 
úložištěm elektronických receptů,  nebo 

d) přes webovou nebo mobilní aplikaci 
zpřístupněnou Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv.“ 

 
Česká 
lékárnická 
komora  

§ 4 odst. 9 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme doplnit odstavec 9 tohoto znění: 
„Identifikátor musí být pacientovi sdělen vždy ve dvanáctiznakové 
alfanumerické podobě a v podobě čárového kódu podle § 2. Ve formě 
SMS postačí sdělení ve dvanáctiznakové alfanumerické podobě. 
Sdělení je možné doplnit o identifikátor v podobě QR kódu podle § 2. 
Čárový kód musí být snadno čitelný běžnými čtečkami a při umístění 
s dalšími identifikátory na jedné průvodce musí umožnit snadné načítání 
identifikátorů.“ 
Na základě aktuálního průzkumu výskytu čteček QR kódů v lékárnách 
jsme zjistili, že těmito čtečkami je vybavena méně než jedna třetina 
lékáren. V takovém případě by předávání identifikátoru výlučně 
v podobě QR kódu významně omezilo výdej léčivých přípravků 
pacientům. Proto navrhujeme, aby byl QR kód sice zachován, ale 
sdělován fakultativně jen spolu s dalšími podobami identifikátoru. Dojde-
li v souvislosti s nástupem účinnosti systému sledování padělků léčiv 
v roce 2019 k povinnému sledování balení léčivých přípravků 
prostřednictvím 2D čteček, bude možné navrhované omezení QR kódu 
zrušit. Dále navrhujeme, aby byla vždy sdělena podoba čárového kódu, 
protože výdej léčivého přípravku na základě alfanumerické podoby je 
časově náročný a musí zůstat výjimečný. 

Neakceptováno.  
Informace jsou obsaženy ve veřejně přístupné 
technické dokumentaci Centrálního úložiště. 

Česká 
lékárnická 

§ 5 DOPORUČUJÍCÍ 
Vyhláška provádí § 80 zákona o léčivech ve znění od 1. 1. 2018. V něm 

Neakceptováno. 
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komora  není obsaženo zmocnění k provedení ustanovení týkajících se záznamu 
v registru pro léčivé přípravky s omezením. 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 6 ZÁSADNÍ 
Navržené ustanovení upravuje „náhradní způsoby komunikace“ 
farmaceuta s centrálním úložištěm. Zákon ale žádné takové náhradní 
způsoby nezná. Návrh se takto evidentně pokouší zacelit mezeru 
v zákoně, jímž je sice zaváděna výlučná elektronická preskripce, ale 
není nijak řešena situace, v níž nebude farmaceut oprávněn vydat léčivý 
přípravek, protože z jakýchkoliv důvodů nebude fungovat spojení 
s úložištěm. ČLnK v zásadě takové snaze rozumí. Navrženou úpravu 
telefonické služby považuje ale v lékárenské praxi za nerealizovatelnou. 
Není zejména jasné, jak by měl být telefonicky identifikován vydávající 
farmaceut, když přihlašovací údaje k přístupu do centrálního úložiště 
pravděpodobně nebudou k telefonické identifikaci vhodné. Druhý, 
zásadnější problém pak spočívá v neřešené otázce odpovědnosti za 
chyby, k nimž při telefonické komunikaci o obsahu eReceptu bude nutně 
docházet. Lékárna není dále personálně vybavena k vedení 
navrhovaných telefonických hovorů. Navíc v případě rozsáhlejšího 
výpadku spojení s úložištěm by nejspíše nebylo vůbec možné se 
vzhledem k očekávanému přetížení telefonních linek vůbec spojit. 
Pokud by došlo k použití náhradního způsobu komunikace, musí dojít 
k rezervaci receptu v centrálním úložišti pro konkrétní lékárnu, aby 
nedošlo ke zneužití receptu. 

Neakceptováno  
Zákon dává předkladateli možnost stanovit 
„postup a podmínky pro komunikaci“ mezi 
předepisujícími lékaři či farmaceuty a Centrálním 
úložištěm. Zákon tedy předpokládá základní 
existenci institut komunikace mezi uvedenými 
subjekty a „postup a podmínky“ pro ni přenechává 
k realizaci prováděcímu právnímu předpisu. Je tak 
tedy třeba postihnout všechny situace, za kterých 
může být za účelem zajištění možnosti výdeje 
s centrálním úložištěm komunikováno. Náhradní 
způsob komunikace není nic jiného než stanovený 
alternativní postup pro možnost dorozumění se 
mezi předepisujícím lékařem či farmaceutem a 
Centrálním úložištěm.  
Náhradní možnost, ať už telefonická či webová, 
tedy bude realizovatelná v případě výpadku 
základního modelu komunikace mezi úložištěm a 
lékaři a farmaceuty.  
Sdělit přístupové údaje, případně identifikační 
znak receptu je možné, nejedná se o nijak 
nepraktické či nevhodné údaje pro potřeby 
telefonické komunikace. 
Co se odpovědnosti za chyby týče, 
telekomunikační služba je a bude plně 
monitorována, tedy otázka dovození odpovědnosti 
a dokazování není z pohledu připomínky 
relevantní. 
Personální vybavení k vedení telefonických 
hovorů nepředstavuje žádný problém. 
Nebude-li možné se s centrálním úložištěm spojit 
ani prostřednictvím náhradní komunikace, k výdeji 
nedojde. 
Omezení možnosti opakovaného výdeje bude 
dosaženo, neboť i na základě náhradní 
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komunikace bude v centrálním úložišti „blokován“ 
či „rezervován“ takový identifikační znak, kterého 
již bylo jednou použito. 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 6 ZÁSADNÍ 
Není zřejmé, co se má stát po „náhradním“ výdeji. Zda se má dodatečně 
výdej doplnit do úložiště, až se systém či spojení obnoví (nyní úložiště 
neumožňuje dodatečné uložení výdeje z předchozího dne). 
Není zřejmé, jak se budou takové „náhradní“ výdeje vykazovat zdravotní 
pojišťovně. 

Akceptováno částečně. 
§ 6 neřeší výdej léčivého přípravku, ale 
komunikaci vydávajícího farmaceuta s centrálním 
úložištěm receptů z důvodu výpadku služeb 
zajišťujících činnost komunikačního rozhraní 
informačního systému vydávajícího farmaceuta 
s centrálním úložištěm. 
Na základě náhradní komunikace pak bude 
v centrálním úložišti „blokován“ či „rezervován“ 
v rámci této komunikace použitý identifikátor (a 
recept), nebude tedy možné, aby došlo 
k opakovanému výdeji a zneužití 
identifikátoru.Doplněno odůvodnění. 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 7 ZÁSADNÍ 
Zvolená konstrukce změny pouze před zahájením výdeje znemožňuje 
změnu receptu lékařem na základě informace od lékárníka v případě 
chybné preskripce. V prostředí elektronického receptu nemá lékárník 
možnost doplnění nebo opravy receptu, a to ani po konzultaci s lékařem. 
Podle § 7 ji nebude mít ani lékař. Navrhujeme upravit možnost změny 
eReceptu lékárníkem v rozsahu, v jakém je dosud oprávněn ke změnám 
listinného receptu. Bez této možnosti jde o zásadní zhoršení pro 
pacienta, kdy lékárník může telefonickou konzultací s lékařem vyřešit 
téměř všechny problémy. Navíc tyto změny jsou v uložišti jednoznačně 
zdokumentovány, viditelné pro lékaře – není možnost zneužití. Ve 
velkém procentu případů se tyto konzultace lékárníka s lékařem dějí v 
čase, kdy lékař ani fyzicky není schopen okamžitě opravu učinit. 

Neakceptováno. 
V případě chybné preskripce, kterou lékárník 
sezná po přečtení receptu (tedy ještě před 
zahájením přípravy či výdeje) se nacházíme stále 
ve stavu, kdy lze takový chybný recept změnit 
(vizte: „pokud nebyl do centrálního úložiště 
zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o 
zahájení přípravy a o zahájení výdeje nebo 
neuplynula doba platnosti elektronického 
receptu.“). 
  
Údaje, které musí být uvedeny na receptu, aby byl 
platný, stanovuje § 6 vyhlášky č.54/2008, pokud 
tyto údaje chybí, může lékárník tyto doplnit, podle 
§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 84/2008. Lékárník může 
také podle § 11 té stejné vyhlášky vydat jiný LP 
v rámci generické substituce. Dále může lékárník 
v situacích popsaných v § 10 odst. 3 a 4 této 
vyhlášky postupovat odlišně od toho, co je 
uvedeno na receptu. 
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Česká 
lékárnická 
komora  

§ 8 odst. 1 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme nahradit slova „a to za podmínky, že na jeho základě nebyl 
realizován výdej v lékárně“ slovy „pokud nebyl do centrálního úložiště 
zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o zahájení přípravy a o 
zahájení výdeje nebo neuplynula doba platnosti elektronického receptu“, 
aby byly sjednoceny podmínky pro možnost lékaře zasáhnout do 
elektronického receptu, na jehož základě již byl zahájen výdej nebo 
příprava léčivého přípravku. 

Akceptováno 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 9 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme doplnit, že elektronické recepty, nebo údaje v nich 
obsažené, evidují i poskytovatelé zdravotních služeb lékárenské péče, 
aby byl jednoznačně dán právní důvod pro zpracování osobních a 
zvláštních údajů obsažených v receptu. Lékárenské informační systémy 
musí údaje z elektronických receptů dále zpracovávat přinejmenším 
kvůli jejich vyúčtování zdravotním pojišťovnám a z důvodu kontroly 
správnosti výdejů léčivých přípravků na lékařský předpis. 

Akceptováno. 
Doplněn odstavec 2: 
„(2) Elektronické recepty na jejichž základě došlo 
k výdeji léčivého přípravku a údaje v nich 
obsažené dále mohou být evidovány v systému 
vydávajícího farmaceuta.“  
. 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 10 odst. 1 písm. b) ZÁSADNÍ 
Navrhujeme v odst. 1 písm. b) ponechat jen slova: „žádanek, nebo“. 
Elektronické žádanky se nezasílají prostřednictvím centrálního úložiště. 
Není důvod trvat na jejich výlučné elektronizaci. Naopak je vhodně 
zachovat jejich podobu na volbě lékaře v závislosti na obvyklém 
způsobu objednávek léků v lékárně. 

Akceptováno 

Česká 
lékárnická 

§ 12 odst. 1 DOPORUČUJÍCÍ 
Navrhujeme vypustit slova „jestliže zdravotní stav pacienta předepsání 

Akceptováno jinak. 
„Nezbytnost“ má své opodstatnění v otázce 
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komora  léčivého přípravku nezbytně vyžaduje“. Předpokládáme, že již 
v samotné skutečnosti, že lékař vystaví recept, je nezbytnost obsažena. 

vlastního prostředí pacienta, ustanovení bude 
přeformulováno. V oblasti první pomoci či 
záchranné služby je nezbytnost vlastně definičním 
znakem těchto činností. 
 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 12 odst. 2 DOPORUČUJÍCÍ 
Navrhujeme vypustit slova „a zdravotní stav pacienta předepsání 
léčivého přípravku bezodkladně vyžaduje“. Není žádný vážný důvod, pro 
který by např. při výpadku elektrické energie nemohl být pacientovi 
vystaven listinný recept i na léky, které nepotřebuje bezodkladně. 
Předejde se tak další zbytečné návštěvě lékaře. 

Neakceptováno  

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 12 odst. 2 DOPORUČUJÍCÍ 
Navrhujeme vypustit tato slova: „kdy tato selhání zároveň nejsou 
zaviněná poskytovatelem zdravotních služeb“, nebo alespoň jejich 
doplnění tak, aby šlo o zavinění pouze úmyslné. Patrnou obavu ze 
záměrného a účelového vytváření technických překážek chápeme, ale 
na druhou stranu nelze bránit vzniku listinného receptu v případech, 
v nichž technické důvody sice budou na straně poskytovatele, ale nikoliv 
s cílem mařit elektronickou preskripci. 

Slovo „úmyslně“ nebylo doplněno. 
Nadále tak platí, že v případě technických 
výpadků je recept vystavován v listinné podobě, 
jak návrh předvídá. 
Takový předepisující lékař pak bude na základě 
kontrol vystaven správnímu řízení pro porušení 
pravidla o předepisování. 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 12 odst. 3 DOPORUČUJÍCÍ 
Ustanovení zavádí novou náležitost receptu – důvod, pro který byl 
recept vystaven v listinné podobě. Vhodnější se jeví doplnit tuto 
náležitost přímo do § 6 vyhlášky č. 54/2008 Sb., která souhrnně 
upravuje náležitosti receptu, aby nedocházelo k tříštění úpravy 
náležitostí receptu. 

Neakceptováno. 
Nejde o novou náležitost, ale o způsob nakládání 
s takto „zvláštně“ vydaným receptem. 
Do vyhlášky 54/2008 Sb. tato náležitost být 
zařazena nemůže, neboť od 1.1.2018 bude třeba 
v souvislosti se změnou zákonných zmocnění 
vydat i novou vyhlášku o předepisování léčivých 
přípravků. 
Tato vyhláška upravuje v souladu se zákonným 
zmocněním speciality e-receptu, tedy i tento 
odstavec, který se týká zdůvodnění vystavení 
listinného receptu, patří do této vyhlášky. Jiné 
listinné recepty, např. na veterinární léčiva, 
nebudou muset tento údaj obsahovat. 
 

Česká § 12 odst. 3 ZÁSADNÍ Neakceptováno 
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lékárnická 
komora  

Navrhujeme doplnit, že neuvedení důvodu nebo uvedení nesprávného 
důvodu nepůsobí neplatnost receptu. Lékárníci při výdeji nemohou 
ověřovat, zda lékař řádně splnil svou povinnost uvést důvod vystavení 
listinného receptu. 

Navrhovaná úprava by byla nad rámec zmocnění, 
náležitosti a platnost receptu předkládaná 
vyhláška neřeší a ani řešit nemůže. Údaje, které 
musí být na receptu stanovuje vyhl.č.54/2008 Sb. 
Pokud recept obsahuje tam stanovené údaje, je 
platný. 
Odpovědnost za vystavený recept nese 
předepisující lékař. Není úkolem lékárníka 
ověřovat, zda-li je uveden správný či nesprávný 
důvod (či důvod žádný). Kontrolu takových 
receptů budou vykonávat příslušné orgány v rámci 
přestupkového řízení. 
 

Česká 
lékárnická 
komora  

§ 13 ZÁSADNÍ 
Navrhujeme odstranit poslední větu. Slovo "Vydáno" je zbytečné a nad 
rámec současných povinností u listinného receptu. Žádné poznatky 
z praxe nesvědčí pro zavedení této nové povinnosti. Stačí datum výdeje 
a podpis lékárníka. 

Akceptováno. 

ÚOOÚ K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na soukromí a 
ochranu osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nezbytné přepracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
DPIA zní: “Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit 
stávající zpracování osobních údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany 
soukromí. Zavedením navrhované právní úpravy nevzniká potencionální 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 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 

Akceptováno. DPIA přepracována. 
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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.“ 
Takto formulovaná DPIA neodpovídá skutečnosti, neboť jakékoli 
zpracování osobních údajů je zásahem do ochrany soukromí (ať už se 
mění jeho rozsah či nikoliv). V tomto smyslu bude proto nutné DPIA 
přepracovat.  
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 
osobních údajů. K vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je 
nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové 
zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, 
veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 
povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový 
měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně 
používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto 
oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje 
zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a 
kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných 
dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení 
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 
návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či 
zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 
výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 
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Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití 
osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, 
jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde 
jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a 
parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně 
osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; 
popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. 
Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší 
se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 
v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, 
zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona 
o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní 
úpravu, kterou je třeba převzít. 
 

UZS 149/17 NV o provedení některých ustanovení zákona o léčivech 
týkajících se elektronických receptů mohla být součástí vyhlášky 
54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů ze dne 6. února 2008. Ustanovení v aktuálně 
předkládané vyhlášce (viz např. § 8) jsou místy identická jako ve 
vyhlášce 54/2008 Sb. (viz např. § 9) a není zcela jasné, proč se 
vytváří vyhláška zcela nová, když se ustanovení v obou 
vyhláškách zdvojují. 

tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky nemohl být zapracován do 
vyhlášky č. 54/2008 Sb., neboť od prvního ledna 
2018 dojde ke změnám v zákonných zmocnění, 
pro něž byla tato vyhláška vydána a bude třeba 
reflektovat nový stav účinný od 1.1.2018. 
Proto bylo třeba, aby došlo k vydání nové 
vyhlášky reflektující zmocnění § 80 odst. 1 a 2 a 
obecná pravidla pro předepisování bude třeba 
upravit dle nově formulovaných zmocnění v § 82 
zákona o léčivech. 

V návrhu vyhlášky a závěrečné zprávě zcela chybí uvedení 
zdravotních pojišťoven, které jsou rovněž významnými a také 

Akceptováno částečně. 
Zdravotní pojišťovny budou doplněny do 
odůvodnění, neboť mají přístupové údaje také.  
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dotčenými subjekty -> požadujeme doplnit zdravotní pojišťovny (v 
návrhu vyhlášky do §3 odst. 2 písm. d) a v závěrečné zprávě do 
bodu 1.4). 

tato připomínka je zásadní 

Jejich doplnění do textu vyhlášky by však 
překračovalo rámec zmocnění pro vydání 
navrhované vyhlášky. 
Zdravotní pojišťovny mají přístup do centrálního 
úložiště založen již zákonem pro potřeby své 
kontrolní činnosti (vizte § 81 odst. 1 písm. d)). 

Doporučujeme ještě text návrhu vyhlášky podrobit finální jazykové 
a gramatické revizi – na několika místech došlo, dle našeho 
názoru, k drobným překlepům. (Např. psaní čárek v § 3 odst. 
2 písm. b), respektive jejich nepsaní, § 5 odst. 1, druhá věta 
apod.) 

tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

U receptů, u nichž je umožněno použití v listinné podobě, vyhláška 
nijak neřeší, jak s nimi lékárna naloží – převede je pomocí SW 
nástroje do el. podoby a data pošle do centrálního úložiště nebo 
nepřevádí do elektronické podoby?   
Pak je dle našeho názoru nutné doplnit, že recepty zasílá spolu 
s vyúčtováním zdravotní pojišťovně. 

tato připomínka doporučující 

Vysvětleno. 
Úprava je v návrhu obsažena v rámci § 13. 

Navrhovaný právní předpis vůbec neřeší vyúčtování nákladů za 
LP a jejich úhrada na základě komunikace s centrálním úložištěm 
– bude řešeno jiným předpisem? 

tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 
Navrhovaná vyhláška je prováděcím předpisem 
k zákonu o léčivech, nikoli k zákonu o veřejném 
zdravotním pojištění. Tuto oblast ani s ohledem za 
zákonné zmocnění nemůže upravit. 
 

Podle závěrečné zpráva RIA - bod 3. 1 - Návrh vyhlášky nebude 
mít finanční dopad na dotčené subjekty, nedojde ani k čerpání 
prostředků z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
To by mohlo být v rozporu s návrhem úhradové vyhlášky pro rok 
2018, neboť podle navrhované vyhlášky budou pojišťovny v rámci 
ambulantní péče v nemocnicích, praktickým lékařům, praktickým 
lékařům pro děti a dorost, ambulantním specialistům a 
gynekologům hradit částku 1,70 Kč za položku na receptu v 
elektronické podobě - viz přílohy:  
- č. 1 písm. B) bod 2. písm. h) 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 
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- č. 2 písm. A) bod 11. 
- č. 3 písm. A) bod 7., a 
- č. 4 písm. A) bod 12, kde je uvedeno:  
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 

tato připomínka je zásadní 
Zabezpečení indentifikátoru eReceptu před zcizením třetí osobou 
(zejména e-mail a sms) považujeme za nedostatečné. 

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno.  
Otázka zabezpečení identifikátoru před jeho 
zcizením není předmětem navrhované úpravy ani 
zákonného zmocnění. 
Identifikátor ze své podstaty je zabezpečen 
v rámci parciální komunikace mezi subjekty: 
lékařem, pacientem a farmaceutem. 

V případě jakékoliv chyby v e-receptu (číslo pojištěnce, zdravotní 
pojišťovna, chybně vypsaný preparát) a nedostupnosti lékaře na 
telefonu odejde pacient bez léku. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Systém centrálního úložiště neumožní založit 
„neúplný“ recept. Dílčí chyby pak jdou na vrub 
předepisujícího lékaře, který je primárně 
zodpovědný za předepsání léčivého přípravku a 
správnost procesu předepisování. 
Nadto návrh vyhlášky obsahuje ustanovení pro 
možnost změny vystaveného elektronického 
receptu. 

K § 3 odst. 2 písm. b) 
V návrhu vyhlášky v §3 odst. 2 písm. b) je uvedeno, že žádost o 
přístup může podat obecně poskytovatel zdravotních služeb, který 
je právnickou osobou. Získání přístupu pro právnické osoby by 
však mělo být omezeno pouze na případy, kdy právnická osoba 
zaměstnává předepisující osoby (viz písm. a), resp. vydávající 
farmaceuty v lékárně (viz písm. c). 
Odůvodnění: 
Obecná formulace pro poskytovatele zdravotních služeb, který je 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení přeformulováno tak, aby bylo zřejmé, 
že se jedná o „hromadné“ žádosti poskytovatele 
pro jeho zaměstnance: 
 
„b) poskytovatele zdravotních služeb, který je 
právnickou osobou, jež žádá o přístupové údaje 
pro své zaměstnance, nebo“ 
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právnickou osobou, není dostačující. 
tato připomínka je doporučující 

K § 4 odst. 3 
Navrhujeme odstranit slova „nebo záznamu o listinném receptu“ a 
„a záznamu o listinném receptu“. Záznam o listinném receptu se 
pořizovat nebude. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

K § 4 odst. 8 
V návrhu vyhlášky v§4 odst. 8 je uvedeno, že předepisující lékař 
sdělí pacientovi identifikátor na základě volby pacienta. Možné 
varianty sdělení jsou uvedeny v písm. a) až d). Skutečně bude 
povinností předepisujícího lékaře za všech okolností vyhovět volbě 
pacienta o způsobu sdělení identifikátoru? 
Odůvodnění: 
Doporučujeme uvést priority pro uvedené formy předání 
identifikátoru receptu pacientovi tak, aby byla podpořena 
elektronická forma. 

tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 
Prioritou je volba pacienta. 

K § 4 odst. 8 písm. d) 
Navrhujeme upravit § 4 odst. 8 písm. d)  
„d) listinnou průvodkou obsahující pouze identifikátor generovaný 
centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím 
informačního systému předepisujícího lékaře a informace dle § 6 
odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb. včetně 
informace o tom, že se léčivý přípravek nesmí zaměňovat, 
jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného 
léčivého přípravku.“ 
Odůvodnění:  
Vzhledem k absenci definice (popisu) vzoru listinné průvodky se 
obáváme, že listinná průvodka bude spíše sloužit jako 
propagační/marketingový materiál, který bude primárně sloužit pro 
směrování pacientů do konkrétní lékárny a pacient bude zmaten, 
anebo bude uveden v omyl, že přišel o svobodnou volbu lékárny, 

Neakceptováno. 
Náležitosti průvodky navrhovanou vyhláškou 
stanovit nejde s ohledem na zákonná zmocnění, 
na jejichž základě je vydávána. 
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kde si obvykle vyzvedává své léčivé přípravky. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, aby se i v návrhu vyhlášky objevil (stejně jako je 
tomu i u vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 
léčivých přípravků, údajích na lékařském předpisu a o pravidlech 
používání lékařských předpisů) přesný návod, jak má průvodka v 
listinné podobě vypadat a nemělo by se jednat pouze o 
doporučení. Již nyní se stává, že ambulance, polikliniky či 
nemocnice směrují své pacienty do jimi vybraných lékáren a 
pacient v domnění, že daný léčivý přípravek nesežene jinde, 
vyzvedává léčivé přípravky na základě doporučení uvedených 
zařízení. Touto výslovnou úpravou ve vyhlášce bude vhodně 
doplněn zákaz uvedený v § 80 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech, který bude účinný od 1.1. 2018, tj., že „Reklama v 
souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje.“. 
Vložení požadavku týkající se informací dle § 6 odst. 1 písm. c) 
bod. 1. vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých 
přípravků, údajích na lékařském předpisu a o pravidlech používání 
lékařských předpisů, vnímáme jako nápomocné pro lékárníky, kdy 
lékárník nebude nucen tisknout elektronický recept v provozovně 
oprávněné vydávat léčivé přípravky a nebude se tvořit fronta 
pacientů čekajících na vydání svého léčivého přípravku; tato 
drobná úprava výrazně urychlí výdej léčivého přípravku pacientovi. 
Vzhledem ke skutečnosti, že listinnou průvodku tiskne přímo 
ošetřující lékař, nevidíme problém, aby byly na průvodce uvedeny 
všechny požadované údaje. Ušetří se tím zároveň lékárníkům 
náklady na pořizování tiskáren a čas. Lékárník tedy kromě QR 
kódu, čárového kódu či dvanácti znakového identifikátoru rovnou 
uvidí, které léčivé přípravky má vydat, tzn. název, lékovou formu, 
sílu, velikost balení, a zda je nesmí případně zaměnit a následně 
před samotnou dispenzací je zkontroluje v centrálním úložišti. 
Nabízí se otázka, zda by se toto ustanovení nemělo vztahovat na 
všechny formy předávání elektronického identifikačního znaku 
elektronického receptu. 

tato připomínka je zásadní 
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K § 4 
Navrhujeme doplnit nový odst. 9 v následujícím znění:  
„Předávaný elektronický identifikační znak elektronického 
receptu, který lékař předá pacientovi na základě volby 
pacienta dle § 4 odst. 8, musí být uvedený i v alfanumerické 
podobě dvanácti znakového identifikátoru pro lékárníka i 
okem čitelný.  
Odůvodnění:  
Doporučujeme, aby kód mohl lékárník v případě nefunkčnosti 
čtecího zařízení, zadat ručně v alfanumerické podobě dvanácti 
znakového identifikátoru. Lékárníkovi se ušetří čas, protože 
nebude muset využívat telefonickou službu Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, kdy, pro získání potřebných údajů pro vydání 
léčivého přípravku, by se musel složitě identifikovat. Podobné 
opatření se chystá i v rámci protipadělkové ochrany, kdy lékárník v 
případě technického problému se čtečkou bude moci ověřit 
pravost léčivého přípravku manuálním vložením okem čitelného 
kódu. Kód navíc bude obsahovat kód přípravku (název, běžný 
název, lékovou formu, sílu, velikost a typ balení), vnitrostátní 
úhradové a identifikační číslo, číslo šarže a datum použitelnosti. 
Díky těmto nadstavbám v rámci protipadělkové ochrany by bylo 
velmi užitečné, aby listinná průvodka eReceptu v sobě obsáhla 
minimálně název a sílu léčivého přípravku. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení zní: 
„I Identifikátor elektronického receptu lékař 
předá pacientovi podle odstavce 7, a to 
v takové podobě, aby byl i okem čitelný.“ 

K § 4 
Navrhujeme doplnit nový odst. 10 v následujícím znění:  
„Elektronický recept nesmí obsahovat více než dva druhy 
léčivých přípravků. Je-li léčivý přípravek předepisován na 
účet veřejného zdravotního pojištění, lze na jeden recept 
předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého 
přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní 
návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří 
měsíců a zpravidla do počtu tří balení, není-li stanoveno 
jinak.“ 

Neakceptováno. 
Požadavek je mimo rámec zákonného zmocnění 
pro vydání této vyhlášky. Obecnou úpravu 
předepisování obsahuje vyhláška č. 54/2008 a 
bude jí obsahovat i nově vydávaná vyhláška, 
která jí má nahradit. 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby i u elektronického receptu byl zachován 
maximální možný počet položek, stejně jako je tato povinnost u 
papírových receptů v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o 
způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích na lékařském 
předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, a to z 
důvodu existence vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro dané roční období. 
Dle aktuálního znění této vyhlášky je lékárník odměňován za výdej 
léčivého přípravku z každého receptu tzv. signálním výkonem 
(výkon č. 09552). Pokud by došlo k rozvolnění počtu léčivých 
přípravků na jednom eReceptu, způsobilo by to dramatické 
zhoršení ekonomického stavu v oblasti lékárenství, zvláště pokud 
je lékárník aktuálně odměňován pouze 13 Kč za recept a 
referenčním období je stále rok 2014.  

tato připomínka je zásadní 
K § 5 
Vyhláška provádí § 80 zákona o léčivech ve znění od 1. 1. 2018. V 
něm není obsaženo zmocnění k provedení ustanovení týkajících 
se záznamu v registru pro léčivé přípravky s omezením. 

tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 

K § 6 
Při výpadku, který zasáhne více lékáren, nelze zajistit přijatelný 
výdej léčiv. Funkčnost bude záviset na počtu telefonních linek a 
počtu osob, které bude SUKL schopen okamžitě nasadit. 
Nemocniční lékárna s několika výdejními místy (3-5) v provozu, 
fronta pacientů – každý v ruce několik receptů. Expedice léků pro 
jednoho pacienta se protáhne na desítky minut. Navrženou úpravu 
telefonické služby považujeme v lékárenské praxi za 
nerealizovatelnou. Není zejména jasné, jak by měl být telefonicky 
identifikován vydávající farmaceut, když přihlašovací údaje k 
přístupu do centrálního úložiště pravděpodobně nebudou k 
telefonické identifikaci vhodné. Druhý, zásadnější problém pak 
spočívá v neřešené otázce odpovědnosti za chyby, k nimž při 

Neakceptováno. 
 
Náhradní způsoby mají alespoň do jisté míry 
nahradit výpadek standardního komunikačního 
systému a poskytnout alespoň pro důležité a 
neodkladné případy možnost realizace výdeje po 
dobu než bude opětovně funkční standardní 
komunikační systém. 
 
§ 6 sám o sobě neřeší výdej léčivého přípravku, 
ale komunikaci vydávajícího farmaceuta 
s centrálním úložištěm receptů z důvodu výpadku 
služeb zajišťujících činnost komunikačního 
rozhraní informačního systému vydávajícího 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAK35)



Stránka 66 (celkem 70) 

telefonické komunikaci o obsahu eReceptu bude nutně docházet. 
Lékárna není dále personálně vybavena k vedení navrhovaných 
telefonických hovorů. Navíc v případě rozsáhlejšího výpadku 
spojení s úložištěm by nejspíše nebylo vůbec možné se vzhledem 
k očekávanému přetížení telefonních linek vůbec spojit. 
Webová nebo mobilní aplikace ušetří určitě SUKL osoby sedící u 
telefonu. Při výpadku elektrické energie nebo služeb 
provozovatele internetového připojení nebude fungovat ani 
webová a mobilní aplikace. 
Chybí způsob evidence vydaných eReceptů na základě náhradní 
komunikace s úložištěm. Tím pádem je umožněno násobné 
vydání jednoho přípravku v době nefunkční komunikace 
s úložištěm. Je znemožněna kontrola pojišťovny, eRecept bude 
pravděpodobně veden stále jako nevydán.Zcela chybí odstavec o 
komunikaci pojišťovny s úložištěm v případě jeho výpadku 
(kontrola preskripce při delší nedostupnosti služby).  

tato připomínka je zásadní 

farmaceuta s centrálním úložištěm. 
 
Otázka násobného či opakovaného vydání je 
řešena tím, že v rámci náhradní komunikace je 
v úložišti technickým prostředkem z pohledu 
správce úložiště identifikátor a jeho příslušný 
recept blokován. 

K § 7 
Zvolená konstrukce změny pouze před zahájením výdeje 
znemožňuje změnu receptu lékařem na základě informace od 
lékárníka v případě chybné preskripce. V prostředí elektronického 
receptu nemá lékárník možnost doplnění nebo opravy receptu, a 
to ani po konzultaci s lékařem. Podle § 7 ji nebude mít ani lékař. 
Navrhujeme upravit možnost změny eReceptu lékárníkem v 
rozsahu, v jakém je dosud oprávněn ke změnám listinného 
receptu. Bez této možnosti jde o zásadní zhoršení pro pacienta, 
kdy lékárník může telefonickou konzultací s lékařem vyřešit téměř 
všechny problémy. Navíc tyto změny jsou v uložišti jednoznačně 
zdokumentovány, viditelné pro lékaře – není možnost zneužití. Ve 
velkém procentu případů se tyto konzultace lékárníka s lékařem 
dějí v čase, kdy lékař ani fyzicky není schopen okamžitě opravu 
učinit. 

tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 
Údaje, které musí být uvedeny na receptu, aby byl 
platný, stanovuje § 6 vyhlášky č.54/2008, pokud 
tyto údaje chybí, může lékárník tyto doplnit, podle 
§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 84/2008. Lékárník může 
také podle § 11 té stejné vyhlášky vydat jiný LP 
v rámci generické substituce. Dále může lékárník 
v situacích popsaných v § 10 odst. 3 a 4 této 
vyhlášky postupovat odlišně od toho, co je 
uvedeno na receptu. To by mělo zůstat platné. 
 
V případě chybné preskripce, kterou lékárník 
sezná po přečtení receptu (tedy ještě před 
zahájením přípravy či výdeje) se nacházíme stále 
ve stavu, kdy lze takový chybný recept změnit 
(vizte: „pokud nebyl do centrálního úložiště 
zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o 
zahájení přípravy a o zahájení výdeje nebo 
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neuplynula doba platnosti elektronického 
receptu.“). 
 

K § 8 odst. 1 
V návrhu vyhlášky v§8 odst. 1 je ke zrušení elektronického 
receptu uvedena podmínka „ … že na jeho základě nebyl 
realizován výdej v lékárně“. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
obdobnou situaci jako u změny elektronického receptu (viz §7 
odst. 1), tak by i podmínka měla být obdobná, tj. „…pokud nebyl 
do centrálního úložiště zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, 
o zahájení přípravy a o zahájení výdeje nebo neuplynula doba 
platnosti elektronického receptu.“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme sjednotit uvedené formulace pro §7 a §8. 

tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

K § 9 
Navrhujeme doplnit, že elektronické recepty nebo údaje v nich 
obsažené evidují i poskytovatelé zdravotních služeb lékárenské 
péče, aby byl jednoznačně dán právní důvod pro zpracování 
osobních a zvláštních údajů obsažených v receptu. Lékárenské 
informační systémy musí údaje z elektronických receptů dále 
zpracovávat přinejmenším kvůli jejich vyúčtování zdravotním 
pojišťovnám a z důvodu kontroly správnosti výdejů léčivých 
přípravků na lékařský předpis. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Doplněn odstavec 2: 
„(2) Elektronické recepty na jejichž základě 
došlo k výdeji léčivého přípravku a údaje 
v nich obsažené dále mohou být evidovány 
v systému vydávajícího farmaceuta.“ 
 
Elektronické recepty jsou jinak ze zákona 
evidovány v centrálním úložišti elektronických 
receptů a vydávající farmaceut k nim má zajištěn 
přístup. 

K § 10 odst. 1 písm. b) 
Navrhujeme v odst. 1 písm. b) ponechat jen slova: „žádanek, 
nebo“. Elektronické žádanky se nezasílají prostřednictvím 
centrálního úložiště. Není důvod trvat na jejich výlučné 
elektronizaci. Naopak je vhodně zachovat jejich podobu na volbě 
lékaře v závislosti na obvyklém způsobu objednávek léků v 
lékárně. 

Akceptováno 
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tato připomínka je zásadní 
K § 10 odst. 1, písm. c) 
Do textu tohoto ustanovení navrhujeme doplnit přesný název 
„Smlouvy“, např.: 
„c)receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním 
lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 
rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům na základě 
Zvláštní Smlouvy na preskripci.“ 

tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 

K § 12 odst. 1 písm. c) 
V návrhu vyhlášky v ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) dochází, máme za to, že 
k neodůvodněně široké výjimce pro vystavení lékařského předpisu v listinné 
podobě. Podmínka, na kterou je přípustnost vystavení vázána, je: „jestliže 
zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku nezbytně vyžaduje.“. 

Taková textace však vyvolává dojem, že jindy předepsání léku 
stav pacienta nevyžaduje a minimálně z části tak nabourává 
předpoklad racionálního předepisování léčivých přípravků.  
Z výše uvedeného důvodu navrhujeme přeformulovat tuto podmínku např. na: 

„jestliže zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku nezbytně 
vyžaduje, avšak není k dispozici nezbytné technické zařízení, ani dálkový přístup 
do systému.“ 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 12 odst. 1 upraveno: 
 

„(1) Vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě je vždy přípustné při 
předepisování léčivých přípravků v rámci 
poskytování zdravotních služeb při  

 
a) činnosti v rámci zdravotnické záchranné 

služby poskytované podle zákona o 
zdravotnické záchranné službě4), 

b) poskytování odborné první pomoci, nebo  
c) poskytování zdravotní péče ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta3), jestliže 
zdravotní stav pacienta předepsání 
léčivého přípravku nezbytně vyžaduje.“ 

K § 12 odst. 2 
Navrhujeme vypustit tato slova: „kdy tato selhání zároveň nejsou 
zaviněná poskytovatelem zdravotních služeb“, nebo alespoň jejich 
doplnění tak, aby šlo o zavinění pouze úmyslné. Patrnou obavu ze 
záměrného a účelového vytváření technických překážek chápeme, 
ale na druhou stranu nelze bránit vzniku listinného receptu v 
případech, v nichž technické důvody sice budou na straně 

Akceptováno. 
Doplněno „úmyslné“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASPJAK35)



Stránka 69 (celkem 70) 

poskytovatele, ale nikoliv s cílem mařit elektronickou preskripci. 
tato připomínka je doporučující 

K § 12 odst. 3 
V návrhu vyhlášky v§12 odst. 3 je uvedena povinnost pro 
předepisujícího lékaře uvést na listinný recept důvod, pro který 
byla použita listinná forma. Chybí však vymahatelnost této 
povinnosti, neboť není definován postup v případě neuvedení 
důvodu. Není též zřejmé další zpracování a využití této informace 
o důvodu použití listinné formy. 
Odůvodnění: 
Obecná formulace pouze pro uvedení důvodu vystavení listinného 
receptu není dostačující. Ideální by bylo také uvést seznam 
(číselník) možných důvodů pro následné systémové zpracování. 
Jako vhodnější se rovněž jeví doplnit tuto náležitost přímo do § 6 
vyhlášky č. 54/2008 Sb., která souhrnně upravuje náležitosti 
receptu, aby nedocházelo k tříštění úpravy náležitostí receptu. 

tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Informace se uvádí pro potřebu kontroly 
pojišťoven. 
Vystavení listinného receptu bude od 1.1.2018 
v principu výjimečnou situací (plošně a obligatorně 
bude platit elektronická preskripce), je tedy 
součástí „nakládání s takovým receptem“, aby 
v okamžiku jeho vzniku byl označen důvodem, pro 
který byl takto vydán. 
 

K § 12 odst. 3 
Navrhujeme doplnit, že neuvedení důvodu nebo uvedení 
nesprávného důvodu nepůsobí neplatnost receptu. Lékárníci při 
výdeji nemohou ověřovat, zda lékař řádně splnil svou povinnost 
uvést důvod vystavení listinného receptu. 
tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Odpovědnost za vystavený recept nese 
předepisující lékař. Není úkolem lékárníka 
ověřovat, zda-li je uveden správný či nesprávný 
důvod (či důvod žádný). Kontrolu takových 
receptů budou vykonávat příslušné orgány v rámci 
přestupkového řízení. 
 

K § 13 
Doposud stačilo označení listinného receptu datem výdeje a 
podpisem vydávajícího lékárníka. Značení vydaného receptu 
slovem „vydáno“, považujeme za nadbytečný úkon. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 
Věta druhá vypuštěna. 

K závěrečné zprávě 
V závěrečné zprávě v bodu 1.5 zcela chybí popis vztahu pacient 
vs. lékárna. Pacient obdrží elektronický identifikační znak, např. 
formou SMS přes webovou nebo mobilní aplikaci. Jak předá 

Odůvodnění doplněno  
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elektronický identifikační znak lékárně? Vždy vytištěný nebo ukáže 
v lékárně elektronický identifikační znak v SMS, webové nebo 
mobilní aplikaci prostřednictvím mobilního zařízení a pracovník 
lékárny si ho přepíše? Pokud ano, jak se zamezí případným 
překlepům? 
Odůvodnění: 
Doporučujeme doplnit popis vztahu pacient vs. lékárna pro 
zajištění jednoznačnosti výkladu. 

tato připomínka je doporučující 
MZe Zásadní připomínka: 

 
K části I § 10 odst. 2: 
 
Požadujeme odstavec 2 upravit takto:  

 
„(2) V listinné podobě je vždy přípustné vystavit žádanku  

a recept na humánní léčivé přípravky včetně transfúzních přípravků, 
které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče.“. 
 
Odůvodnění: Ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky je nutné uvést  
do souladu s ustanoveními zákona o léčivech (např. § 9 odst. 12  
či § 80 odst. 4 zákona o léčivech), podle kterých mohou předepisovat 
veterinární léčivé přípravky pouze veterinární lékaři. Osobami 
oprávněnými k poskytování veterinární péče se rozumí širší okruh 
osob, než které mohou předepisovat léčivé přípravky. K tomu  
je oprávněn pouze veterinární lékař.  
Dále považujeme za vhodné z textu odstavce 2 vypustit slovo 
„nadále“. 

Akceptováno částečně. 
K vypuštění explicitního uvedení humánních 
transfuzních přípravků bylo přistoupeno z toho 
důvodu, že se ve veterinární medicíně vzhledem 
ke své povaze nepoužívají. 
 
Ustanovení zní následovně: 
 
„V listinné podobě je vždy přípustné vystavit 
žádanku a recept na humánní léčivé přípravky, 
které předepisuje veterinární lékař při poskytování 
veterinární péče.“ 
 

 

 

V Praze 8. prosince 2017 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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	Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na soukromí a ochranu osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.




