
Pozměňovací a jiné návrhy  

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

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

(tisk 5) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 21 

z 5. schůze konané dne 9. ledna 2018 (tisk 5/2) 

 

1. V čl. I se doplňují body 8 a 9, které znějí: 

„8. V § 108 odst. 2 písm. a) se slova „ , nebo při předepisování léčivých přípravků postupuje v rozporu 

s § 80 odst. 1“ zrušují. 

 

9. V § 108 odst. 2 se na konec textu písmene a) doplňují slova „ , nebo při předepisování léčivých 

přípravků postupuje v rozporu s § 80 odst. 1“. 

 

2. Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Řízení o přestupku podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném do 

dne vyhlášení tohoto zákona, zahájená pro předepsání léčivého přípravku v rozporu s § 80 odst. 1 

zákona č. 378/2007 Sb., ve znění zákona č. 70/2013 Sb., v období od 1. ledna 2018 do dne vyhlášení 

tohoto zákona, se zastavují.“. 

Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III. 

 

3. Článek III zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 2019.“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 18. ledna 2018 
 

 

B. Poslanec Jaroslav Dvořák 

SD 207 

1. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní: 

„6. V § 80 odstavec 1 zní:  

„(1) Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, 

a to vystavením lékařského předpisu, který může být v listinné nebo v elektronické podobě, recept na 

léčivý přípravek s omezením podle § 39 odst. 4 písm. c) a recept, kterým se předepisuje léčivý 

přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, se vystavuje výhradně v elektronické podobě.“. 

Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 7 a 8.“. 

 

2. Čl. III zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

C. Poslanec Patrik Nacher 

SD 228 

 

1. Nadpis zákona zní:  

„ZÁKON 

ze dne          2018, 

 

kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2. Nad označení čl. I se vkládá označení části první ve znění „ČÁST PRVNÍ“. 

 

3. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:  

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o regulaci reklamy 

Čl. II 

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

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona 

č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona 

č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona 
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č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona 

č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 6b odst. 1 se věta třetí zrušuje.  

 

2. V § 8 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.  

 

3. V § 8 odst. 5 písm. b) se text „a), m) nebo o)“ nahrazuje textem „a) nebo m)“. 

 

4. V § 8a odst. 1 se na konci písmene q) čárka nahrazuje tečkou a písmeno r) se zrušuje. 

 

5. V § 8a odst. 5 písm. a) se text „a), p) nebo r)“ nahrazuje textem „a) nebo p)“.“. 

 

Dosavadní čl. II se označuje jako část třetí čl. III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 18. ledna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Rostislav Vyzula 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 

v z. prof. MUDr. Věra  A d á m k o v á , CSc.  v.r. 

předsedkyně výboru pro zdravotnictví 
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