
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 21.7.2017, s termínem dodání 
stanovisek do 11.8.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MMR 1. K úvodní větě vyhlášky: 

Doporučujeme doplnit všechny novely zákona o léčivech.  
 

Akceptováno 

K čl. I: 
2. K úvodní větě: 
Doporučujeme číslo vyhlášky uvést ve znění „84/2008“ a za slovo „přípravky“ 
doplnit slova „ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.“. 

Akceptováno 

3. K bodu 2: 
Doporučujeme text nového písmene b) uvést na samostatném řádku. Obdobnou 
úpravu doporučujeme provést rovněž v novelizačních bodech 28 a 30. Dále 
doporučujeme za slovo „jako“ doplnit slovo „písmena“. 
 

Akceptováno 

4. K bodu 18: 
Doporučujeme slovo „bod“ nahradit slovem „bodu“. Obdobnou úpravu 
doporučujeme provést rovněž v novelizačních bodech 19 a 21. 
 

Upraveno na „bodě“ v souladu s čl. 72 Legislativních pravidel 
vlády. 
 

5. K bodu 34: 
Doporučujeme za slovo „péče“ doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno 
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6. Nad rámec novely: 
Doporučujeme v celém návrhu sjednotit označení Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, neboť v některých ustanoveních je tento označen jako „Ústav“, avšak 
v jiných je označen celým názvem „Státní ústav pro kontrolu léčiv“.  
Vzhledem k tomu, že v zákonu o léčivech je pro slovní spojení „Státní ústav pro 
kontrolu léčiv“ zavedena legislativní zkratka „Ústav“, lze tuto legislativní 
zkratku užít i v prováděcím právním předpisu v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
 

MPO 1. čl. I úvodní větě: Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška č. 84/2008 Sb. byla 
již novelizována, doporučujeme v úvodní větě čl. I vyhlášky za slovo 
„přípravky“ vložit slova „, ve znění vyhlášky  č. 254/2013 Sb.“.  
 

Akceptováno 

2. novelizačnímu bodu 6: V textu uvedeného novelizačního bodu 
doporučujeme za slova „ve znění pozdějších předpisů“ doplnit uvozovky nahoře 
a tečku. 

 

Akceptováno 

3. novelizačnímu bodu 12: Vzhledem ke skutečnosti, že v § 9 odst. 7 je slovo 
„látek“ obsaženo dvakrát, doporučujeme uvést daný novelizační bod v tomto 
znění: 
„12. V § 9 odst. 7 se za slova „léčivých látek“ vkládá čárka, slovo „a“ se zrušuje 
a ………………“. 

 

Akceptováno jinak. 
V § 9 odst. 7 se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „, 
pomocných látek nebo směsí pomocných látek určených 
k přípravě léčivých přípravků“. 
 

4. novelizačnímu bodu 25: V textu uvedeného novelizačního bodu 
doporučujeme za slova „odst. 1“ vložit slova „větě první“. 

 

Akceptováno 

5. novelizačnímu bodu 27: V textu uvedeného novelizačního bodu 
doporučujeme za slova „odst. 1“ vložit slova „větě poslední“. 

Akceptováno 
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Praha K  čl. I - úvodní věta - za slova „ léčivé přípravky,“ doporučujeme vložit slova 
„ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.,“ (čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, (dále jen „Legislativní pravidla“)) 

Akceptováno. 

K bodu 2 (§ 3 odst. 1): ve větě druhé za slovo „jako“ vložit slovo „písmena“ (čl. 
58 odst. 2 písm. j) Legislativních pravidel) 

Akceptováno. 

K bodu 6 (§ 3 odst. 8)  - slova „5, 6 a 7“ nahradit slovy „5 až 7“ (čl. 70 
Legislativních pravidel); u poznámky pod čarou č. 38 zkratku „Např.“ nahradit 
slovem „Například“ (čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel); na konci doplnit 
uvozovky nahoře a tečku. 

Akceptováno. 

K bodu 18 (§ 22 odst. 2 písm. a) bod 2) - slovo           „bod“ nahradit slovem 
„bodě“ (čl. 72 Legislativních pravidel); slova „za slova „pomocných látek“ se 
vkládají“ nahradit slovy „na konci textu bodu se doplňují“ (čl. 58 odst. 8 písm. f) 
Legislativních pravidel). 

Akceptováno jinak. 
V § 22 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „a pomocných 
látek“ nahrazují slovy „, pomocných látek a směsí 
pomocných látek určených k přípravě léčivých 
přípravků“. 

K bodu 21 (§ 22 odst. 2 písm. a) bod 8) - slovo „ bod“ nahradit slovem „bodě“ 
(čl. 72 Legislativních pravidel) 

Akceptováno. 

K bodu 27 (§ 25 odst. 1) - za text „§ 25 odst. 1“ vložit slova „větě třetí“. Akceptováno jinak - doplněno „větě poslední“. 
K bodu 29 (§ 27) - v návětí vypustit slova „za odstavec 3“ (čl. 58 odst. 4 písm. 
a) Legislativních pravidel) 

Akceptováno. 

K bodu 32 (§ 38b) - ve větě poslední za slovo „jako“ vložit slovo „část“ (čl. 58 
odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel) 

Akceptováno. 

K bodu 34 (poznámka pod čarou č. 36) - za slovo „péče“ vložit slova „, ve 
znění vyhlášky č. 139/2011 Sb.“ (čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel).                                                                                                                           

Akceptováno. 
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MSp 1. K otázce zákonného zmocnění 
Upozorňujeme, že nové zákonné zmocnění, vtělené do § 82 odst. 3 písm. d) 
zákona o léčivech jeho poslední novelou (zákon č. 66/2017 Sb.), bylo v 
souborném zmocňovacím ustanovení § 114 zákona o léčivech umístěno do 
odstavce 1, tedy mezi ustanovení, k jejichž provedení vydá vyhlášku toliko 
Ministerstvo zdravotnictví, bez součinnosti kteréhokoli dalšího ministerstva. Z 
tohoto důvodu nemůže být problematika upravená v § 82 odst. 3 písm. d) zákona 
o léčivech (poskytování údajů o vydaných léčivých přípravcích) provedena 
formou novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., 
jelikož tato byla vydána na základě odstavce 2 souborného zmocňovacího 
ustanovení § 114 zákona o léčivech, tedy v součinnosti Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Navrhujeme proto odlišné řešení 
souladné s pravidly legislativní techniky: (i) aktuálně předkládaný návrh 
vyhlášky vydávané podle § 114 odst. 2 zákona o léčivech v součinnosti MZD a 
MZE zachovat, avšak vypustit z jeho úvodní věty citaci § 82 odst. 3 písm. d) a z 
jeho těla bod 32 (část sedmá),  
(ii) vydat podle § 114 odst. 1 zákona o léčivech samostatnou vyhlášku 
Ministerstva zdravotnictví k provedení § 82 odst. 3 písm. d) tohoto zákona, do 
níž bude přejata úprava vypuštěná z aktuálního návrhu. Zároveň doporučujeme 
do tohoto nového návrhu vyhlášky zahrnout problematiku poskytování údajů jak 
držiteli rozhodnutí o registraci (viz naši zásadní připomínku k návrhu vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve 
znění pozdějších předpisů), tak provozovateli oprávněnými k výdeji léčivých 
přípravků, jelikož je navrhovaná právní úprava v obou případech do značné míry 
analogická. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
S ohledem na fakt, že vyhláška č. 84/2008 Sb., je vydána ve 
společné gesci resortů zemědělství a zdravotnictví a upravuje 
souhrnně otázku postupu při přípravě, úpravě, uchovávání, 
příjmu a výdeji léčivých přípravků v lékárně, na pracovišti 
nukleární medicíny, na imunologickém nebo 
mikrobiologickém pracovišti, v zařízeních ochrany veřejného 
zdraví a při zacházení s léčivými přípravky při poskytování 
zdravotních služeb a veterinární péče, došlo po předchozím 
projednání s Ministerstvem zemědělství k navrhované úpravě 
ve „společné“ vyhlášce. Ve shodě s Ministerstvem 
zemědělství došlo v rámci tohoto návrhu i k úpravám týkající 
se oblasti dílčí působnosti resortu MZe, v otázce činnosti 
Ústřední veterinární správy a Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv. 
 
Návrh vyhláška je tak koncipován k provedení § 114 odst. 1 a 
2. Dělení dosavadní úpravy a vymezení jejích po věcné 
stránce logických a nezbytných částí do dalších právních 
předpisů by bylo velmi nepraktické pro adresáty právních 
norem a znamenalo by další kvantitativní zátěž pro dotčené 
subjekty a nadto by došlo ke vzniku další nové normy, která 
by znamenala další roztříštění a znepřehlednění právní úpravy. 
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2. K úvodní větě 
Konstatujeme, že úvodní věta návrhu je koncipována legislativně 
technicky nesprávným způsobem, jelikož u citace zmocňovacího 
ustanovení § 114 odst. 2 chybí uvedení konkrétního právního předpisu, 
jakož i výčet novel daného zmocňovacího ustanovení a eventuálně 
i zavedení legislativní zkratky „zákon“. Z tohoto důvodu doporučujeme 
přepracovat úvodní větu návrhu následujícím způsobem: „Ministerstvo 
zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění /výčet novel 
zmocňovacího ustanovení/, (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 2 
písm. c), § 5 odst. 4, § 8 odst. 1, § 39 odst. 5, § 77 odst. 5 písm. b), § 79 
odst. 1 písm. c), § 79 odst. 2, § 79 odst. 8 písm. a) a c), § 79 odst. 10, § 82 
odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 až 3 a 5, § 83 odst. 6 písm. b), § 83 odst. 7, § 84 
odst. 3 a § 85 odst. 1 zákona:“. 
 

Akceptováno 
 

3. K čl. I návětí 
Konstatujeme, že je zde třeba citovat vyhlášku, kterou byla vyhláška č. 
84/2008 Sb., měněna. Doporučujeme tudíž za slova „léčivé přípravky“ 
vložit slova „, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.“. 
 

Akceptováno. 
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4. K čl. I bodům 5, 11, 21, 28 a 30 [§ 3 odst. 5, § 9 odst. 5 písm. b), § 22 
odst. 2 písm. a)  
bod 8, § 26 odst. 1 písm. a) bod 5 a § 30 odst. 2 písm. e)] 
Není zřejmé, jak mohou mít přístroje a zařízení předepsanou třídu čistoty 
vzduchu. Čistota vzduchu se logicky může týkat pouze prostor, a proto žádáme o 
vysvětlení. 
5. K čl. I bodům 8 až 10, 12, 15 a 18 [§ 8 odst. 1 úvodní a závěrečná část 
ustanovení, § 9 odst. 2 a 7, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 2 písm. a) bod 2] 
Konstatujeme, že shora uvedené body jsou koncipovány legislativně technicky 
nevhodným a nepřehledným způsobem. Doporučujeme je proto upravit za 
využití následujícího schématu:  
x. V … se slova „a pomocné látky“ nahrazují slovy „, pomocné látky nebo směsi 
pomocných látek určené k přípravě léčivých přípravků“. 
 

Vysvětleno 
 Jedná se o přístroje (izolátory, laminární box), u kterých je 
stanovena předepsaná třídou čistoty vzduchu. 
 
  
 
 
Akceptováno. 

6. K čl. I bodům 8, 10, 12 a 15 až 18 [§ 8 odst. 1 úvodní část ustanovení, § 9 
odst. 2 a 7, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 a § 22 odst. 2 písm. a) bod 2] 
Vlivem těchto bodů se do novelizované vyhlášky vnáší opakované výskyty 
formulace „léčivé látky, pomocné látky nebo jejich směsi“. Zatímco jazykový 
výklad této formulace vede k závěru, že se slovem „směsi“ míní směsi léčivých 
a pomocných látek, v odůvodnění se dočítáme, že měl předkladatel na mysli 
pouze směsi pomocných látek, což však z citované formulace nelze jednoznačně 
dovodit. Z tohoto důvodu doporučujeme nahradit slova „jejich směsi/směsí“ 
slovy „směsi/směsí pomocných látek“, aby byla textace návrhu srozumitelná. 
 

Akceptováno. 

7. K čl. I bodům 10 a 15 až 18 [§ 9 odst. 2, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 a § 22 
odst. 2 písm. a) bod 2] 
Zde užitá slova „určených k přípravě“ považujeme bez další specifikace za 
nedostatečně přesná, jelikož z nich není zřejmé, o přípravu čeho se má jednat. 
Doporučujeme proto doplnit. 
 

Akceptováno. 
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8. K čl. I bodu 14 (§ 20 odst. 3 a § 21 odst. 4) 
Doporučujeme do poznámky pod čarou č. 24 doplnit odkaz na v odůvodnění 
uvedený zákon o prekursorech drog, jinak je změna prováděná tímto bodem 
bezpředmětná. 
 

Akceptováno.  
 

9. K čl. I bodu 25 (§ 25 odst. 1) 
Vzhledem k tomu, že se v předmětném ustanovení slovo „označí“ vyskytuje 
dvakrát, není dostatečně přesně specifikováno místo, kam se mají daná slova 
vložit. Z tohoto důvodu doporučujeme nahradit slovo „označí“ slovy „vydáním 
označí“. 
 

Akceptováno. 

10. K čl. I bodu 32 (§ 38a odst. 2) 
Poslední větu předmětného ustanovení doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 

Neakceptováno.  
Pro lepší srozumitelnost vůči adresátům normy předmětnou 
větu ponecháváme. 
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11. K čl. I bodu 32 (§ 38b) 
a) Jelikož je již v navrhovaném § 38a odst. 2 užíváno odkazu „hlášení podle 
odstavce 1“, doporučujeme v zájmu sjednocení nahradit v úvodní části 
ustanovení § 38b odkaz na zákon o léčivech citovaným způsobem. 
b) Upozorňujeme, že v rozporu s požadavky § 82 odst. 3 písm. d) zákona o 
léčivech chybí v náležitostech hlášení identifikace subjektu, kterému byl 
přípravek vydán, pročež požadujeme její doplnění do § 38b. 
Tato připomínka je zásadní. 
c) Upozorňujeme taktéž na několik nesouladů mezi odůvodněním a navrhovanou 
textací. V odůvodnění předkladatel uvádí, že hlášení obsahuje (i) datum 
vystavení lékařského předpisu, je-li vystaven, (ii) datum výdeje, případně datum 
změny či zrušení výdeje,  
(iii) u připravovaného léčivého přípravku jeho název. Ani jeden z těchto údajů 
však nenachází odraz v normativním textu návrhu, a proto požadujeme 
navrhované znění § 83b revidovat a vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
a): Neakceptováno. 
Úvodní část ustanovení § 38b navazuje na zákonem stanovené 
zmocnění pro stanovení náležitostí obsahu hlášení. 
 
K b) Akceptováno 
Doplněno písmeno d) ve znění:  
„d) identifikaci subjektu, kterému byl léčivý přípravek vydán, 
v rozsahu roku narození a pohlaví pacienta, nejde-li o výdej 
léčivého přípravku na žádanku poskytovatele zdravotních 
služeb.“.    
 
 
K c) Text návrhu sjednocen s odůvodněním. 
 

MZV Z předkládaného materiálu není patrno, zda předkladatel posoudil, zda mu 
v souvislosti s navrhovaným právním předpisem nevznikla oznamovací 
povinnost vůči Evropské komisi dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 
(dále jen „směrnice“). 
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky mimo jiné ukládá povinnost 
provozovatelům oprávněným k výdeji léčivých přípravků poskytovat údaje o 
vydaných léčivých přípravcích. MZV proto navrhuje předkladateli, aby posoudil, 
zda dotčené povinnosti představují technickou specifikaci ve smyslu čl. 1 odst. 1 
písm. c) směrnice, resp. jiný požadavek ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. d) 
směrnice, a tudíž by se na ně mohla vztahovat oznamovací povinnost dle čl. 5 
směrnice.  

Akceptováno. 
 
Notifikační ustanovení bude doplněno. 
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Členský stát nemá výše oznamovací povinnost za situace, kdy mimo jiné plní 
závazné akty Unie (viz čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice). V této souvislosti však 
MZV zmiňuje, že povinnost poskytovat údaje o vydaných léčivých přípravcích 
není stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků. 
 
V případě neoznámení návrhu dotčených ustanovení, která měla podléhat 
oznamovací povinnosti, by se Česká republika vystavila riziku porušení 
povinností plynoucích z práva EU a s tím spojených sankcí a dále 
nevymahatelnost příslušných ustanovení vyhlášky, jež splňují definici 
technických předpisů, resp. jiných požadavků dle směrnice 2015/1535, jak plyne 
z judikatury Soudního dvora EU (viz rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 30. 
dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA Security International). 
 

OKOM Zásadní připomínky: 

Návrh mj. upravuje okruh osobních údajů fyzických osob, které budou 
zpracovávány (viz obsah hlášení v nově navrhovaném § 38b). Dotýká se jej tudíž 
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. Požadujeme proto upravit odůvodnění vyhlášky. 

 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění. 
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K čl. I, bodu 32 (§ 38b písm. c) bod 1): 

S ohledem na požadavek čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES požadujeme 
vysvětlit, čím je odůvodněn požadavek na poskytnutí údaje o ceně původce a 
prodejní ceně v nově v navrhovaném § 38b písm. c), a jak bude na základě 
zákona o léčivech možné tyto údaje zohledňovat. 

Vysvětleno 
Požadavek na poskytování údaje o ceně původce ceně a 
prodejní léčivého přípravku byl vypuštěn. 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K Čl. 1, bodu 10 a bodům 15 až 18 návrhu (§ 8 odst. 1, § 21 odst. 1, § 21 
odst. 2, § 22 odst. 1, § 22 odst. 2 písm. a) bod 2): 

Za slovy „k přípravě“ požadujeme doplnit slova „léčivých přípravků“ (obdobně, 
jako tomu je v případě bodu 8 návrhu). Musí být jasné k přípravě čeho mají být 
léčivé látky resp. pomocné látky nebo jejich směsi určené.  

V bodě 15 také požadujeme nahradit slovo „určité“ slovem „určené“. 

Akceptováno. 
 

MŠMT 1. K návrhu vyhlášky, k úvodní větě: Navrhujeme slova „§ 83 odst. 1 až 3“ 
nahradit za slova „§ 83 odst. 2 a 3“, neboť § 83 odst. 1 neobsahuje 
ustanovení o provedení prováděcím právním předpisem a § 114 odst. 2 
k tomuto taktéž nezmocňuje. Alternativně navrhujeme citovanou část 
úvodní věty spojit s dalšími ustanoveními dohromady (§ 83 odst. 5, odst. 6 
písm. b) a odst. 7). 
Dále navrhujeme na konec textu úvodní věty doplnit slova „ve znění zákona 
č. 70/2013 Sb.“, neboť tento zákon novelizuje např. § 82 odst. 4, který je 
v úvodní větě uveden. 

 

Akceptováno 

2. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k úvodní větě: Navrhujeme text „84/2005 Sb.“ 
nahradit za text „84/2008 Sb.“. 
Dále navrhujeme za slova „vydávajících léčivé přípravky“ vložit slova „ve 
znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.“ (viz čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, dále jen „LPV“). 

 

Akceptováno 
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3. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 8, 10 15 a 19: V bodě 8 považujeme za 
problematickou formulaci „slovo „a“ se zrušuje“, neboť slovo „a“ se 
v úvodní části ustanovení § 8 odst. 1 objevuje dvakrát, podruhé ještě na 
konci úvodního ustanovení ve slovech „a to“. Tato formulace by mohla být 
považována za nejednoznačnou a doporučujeme proto použít formulaci 
jinou. Obdobně navrhujeme upravit i formulace bodů 10 (§ 9 odst. 2), 15 (§ 
21 odst. 1) a 19 (§ 22 odst. 2 písm. a) bod 3), neboť ve všech těchto 
ustanoveních se slovo „a“ objevuje vícekrát. 

 

Akceptováno 

4. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 9: Navrhujeme slova „větě poslední“ 
nahradit za slova „závěrečné části ustanovení“ (viz čl. 58 odst. 6 písm. h) 
LPV). 

 

Akceptováno 

5. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 18: Navrhujeme namísto formulace 
„za slova „pomocných látek“ se vkládají slova „a jejich směsí určených k 
přípravě““ užít formulace „a na konci textu bodu 2 se doplňují slova „a 
jejich směsí určených k přípravě““ (viz čl. 58 odst. 7 a odst. 8 písm. f) 
LPV). 

 

Akceptováno 

6. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 25: Navrhujeme za slova „V § 25 odst. 
1“ vložit slova „větě první“, neboť slovo „označí“ se v § 25 odst. 1 objevuje 
vícekrát (v první větě, v třetí větě, která je rušena až v bodě 26 a v čtvrté 
větě). 

 

Akceptováno 

7. K návrhu vyhlášky, k čl. I, k bodu 32: V závěrečné části bodu 
navrhujeme slovo „část“ nahradit za slovo „části“ a za slovo „jako“ vložit 
slovo „části“ (viz čl. 58 odst. 2 písm. c) LPV). 

Akceptováno 
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MF 1. Ke zmocnění návrhu vyhlášky: § 114 odst. 2 neobsahuje zmocnění k 
vydání vyhlášky podle § 82 odst. 3 písm. d), nýbrž ho obsahuje § 114 odst. 
1. Dále § 114 odst. 2 neobsahuje zmocnění k vydání prováděcího předpisu 
podle § 83 odst. 1, a dále neobsahuje zmocnění k vydání prováděcího 
předpisu podle § 83 odst. 6 písm. b).  Máme za to, že zmocňovací 
ustanovení v návrhu vyhlášky nekorespondují se zmocňovacími 
ustanoveními v zákoně č. 378/2007 Sb. Domníváme se, že prováděcí 
předpis takto nelze vydat. Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Vysvětleno. 
S ohledem na fakt, že vyhláška č. 84/2008 Sb., je vydána ve 
společné gesci resortů zemědělství a zdravotnictví a upravuje 
souhrnně otázku postupu při přípravě, úpravě, uchovávání, 
příjmu a výdeji léčivých přípravků v lékárně, na pracovišti 
nukleární medicíny, na imunologickém nebo 
mikrobiologickém pracovišti, v zařízeních ochrany veřejného 
zdraví a při zacházení s léčivými přípravky při poskytování 
zdravotních služeb a veterinární péče, došlo po předchozím 
projednání s Ministerstvem zemědělství k navrhované úpravě 
ve „společné“ vyhlášce. Ve shodě s Ministerstvem 
zemědělství došlo v rámci tohoto návrhu i k úpravám týkající 
se oblasti dílčí působnosti resortu MZe, v otázce činnosti 
Ústřední veterinární správy a Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv. 
 
Návrh vyhláška je tak koncipován k provedení § 114 odst. 1 a 
2. Dělení dosavadní úpravy a vymezení jejích po věcné 
stránce logických a nezbytných částí do dalších právních 
předpisů by bylo velmi nepraktické pro adresáty právních 
norem a znamenalo by další kvantitativní zátěž pro dotčené 
subjekty a nadto by došlo ke vzniku další nové normy, která 
by znamenala další roztříštění a znepřehlednění právní úpravy. 
 
 

Ke zmocňovacím ustanovením: Zákon 378/2007 Sb. je třeba uvést ve znění 
všech novel novelizující uvedená ustanovení. 

 

Akceptováno 
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K Čl. I, k uvozovací větě návrhu vyhlášky: Vyhlášku č. 84/2008 Sb. je třeba 
uvést ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb. 

 

Akceptováno 

K Čl. II Účinnost: Doporučujeme stanovit účinnost předpisu konkrétním datem. 
 

Vysvětleno. 
S ohledem na potřebu stanovení nezbytné legisvakanční lhůty 
považuje předkladatel za vhodnější stanovit datum účinnosti 
vyhlášky prvním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 

Text v závěru nově navrhovaného § 9 odst. 5 doporučujeme uvést jako 
samostatný odstavec s tím, že bude odpovídajícím způsobem textově upraven 
(„Kontrola podle odstavce 5 písm. a) a c) ....“) a bude upraveno i číslování 
následujících odstavců. 
 
V textu doplňovaném do § 40 odst. 3 je třeba vypustit tečku za slovem „léčiv“ 
(viz čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidlech vlády, podle kterého obrat „na konci 
textu“ vyjadřuje, že určitá slova doplňují před znaménko - v tomto případě před 
tečku). Naopak je třeba doplnit tečku na konci celého bodu. 

Neakceptováno. 
Z odůvodnění předložené připomínky není zřejmé, z jakého 
důvodu je změna doporučována. Z pohledu věcného 
posouzení i předhlednosti a srozumitelnosti ustanovení 
předkladatel setrvává na původním návrhu. 
 
Akceptováno. 

ÚVČR - 
VÚV 

1.  K Čl. I - Úvodní věta 
Doporučujeme nahradit číslo vyhlášky uvedené v úvodní větě „84/2005 
Sb.“ číslem „84/2008 Sb.“ a za slovo „přípravky,“ doplnit „ve znění 
vyhlášky č. 254/2013 Sb.,“. 

Akceptováno. 
 
 

K bodu 2 
Doporučujeme za slovo „jako“ vložit slovo „písmena“. 

 

Akceptováno 

K bodu 6 
Doporučujeme v novém odst. 8 nahradit slova „v odstavcích 5, 6 a 7“ 
slovy „v odstavcích 5 až 7“. 
 

Akceptováno 

K bodům 18, 19 a 21 
Doporučujeme slovo „bod“ nahradit slovem „bodě“. 

Akceptováno 
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K bodu 32 

Doporučujeme za slova „označují jako“ doplnit slovo „část“. 
Akceptováno 

Plzeňský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 9 odst. 5 písm. c) (novelizační bod č. 11)...  

Varianta 
V § 9 odst. 5 písm. c) není jasné, jak pravidelná má být kontrola mikrobiologické 
čistoty prostor. A jakým způsobem má být kontrola prováděna. Pro individuální 
přípravu očních přípravků musí mít lékárna laminární box. Další požadavek 
kontroly je nad rámec možností veřejné lékárny, povede k definitivnímu 
ukončení této činnosti. 
 
Odůvodnění: 
Viz shora 

Neakceptováno. 
 
Požadavky na kontrolu mikrobiologické čistoty prostor pro 
sterilní přípravu platí obecně pro všechny druhy přípravy 
podle § 5 vyhlášky.  
Rozsah, způsob a četnost kontroly si stanoví připravující 
subjekt dle konkrétních podmínek pracoviště a typu 
připravovaných léčivých přípravků. 

Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 12 odst. 2 

Varianta 
Navrhujeme za slova „stanovené v rozhodnutí o registraci“ doplnit slova „a 
zveřejněné na internetových stránkách SÚKL“. 
 
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o registraci nejsou běžně dostupná. Lékárník je odkázán na 
informace, které SÚKL zveřejňuje ve své databázi léků. 

Neakceptováno. 
Připomínka jde nad rámec novely, nemění se stávající znění § 
12 vyhlášky.  
Zveřejňování rozhodnutí o registraci přitom upravuje přímo 
zákon o léčivech (§ 99 odst. 3).   
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Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 22 odst. 2 písm. a) bodu 3 (novelizačního bodu č. 19) 

Varianta 
V § 22 odst. 2 písm. a) bod 3 navrhujeme odstranit slova „a záznamy o sušení 
obalů, předmětů a zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
Jde o zbytečný a neúčelný požadavek, který by neznamenal nic jiného, než že 
budou pracovníci lékárny vést další evidenci, tentokrát o průběhu „utírání 
nádobí“. 

Neakceptováno. 
I nesterilní léčivé přípravky musí splňovat požadavky na 
mikrobiologickou nezávadnost. Obaly a pomůcky používané 
při přípravě mohou zásadním způsobem ovlivnit jakost 
konečného produktu, nehledě na skutečnost, že podle § 3 odst. 
2 písm. a) vyhlášky se při přípravě léčivých přípravků 
„veškerá činnost dokumentuje tak, aby mohl být zpětně zjištěn 
postup přípravy a hodnocení jakosti“. Příprava obalů a 
pomůcek patří mezi činnosti spojené s přípravou.  
 

Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 22 odst. 2 písm. k) (novelizačního bodu č. 22) 

Varianta 
V § 22 odst. 2 písm. k) navrhujeme odstranit slova „a čísla šarže; evidence musí 
být vedena tak, aby umožnila zajistit sledovatelnost léčivého přípravku“. 
 
Odůvodnění: 
Při současném označování balení léčivých přípravků není reálné vést evidenci až 
na úroveň čísla šarže a zajistit evidencí sledovatelnost léčivého přípravku. Jde o 
předčasný požadavek, který by mohl být splnitelný poté, co bude do praxe 
zaveden systém podle protipadělkové směrnice. Distributoři sice mají povinnost 
dokumentaci doprovázející dodávku léčivého přípravku opatřit číslem šarže, ale 
na správnost tohoto údaje ze strany distributora se nelze podle poznatků z praxe 
spolehnout. Dosud vyhláška ukládala lékárnám evidovat číslo šarže jen na 
dokladech o příjmu pocházejících od distributora. Zpřísnění této povinnosti 
dříve, než po naběhnutí protipadělkového systému, pro lékárny bude znamenat 
novou povinnost fyzického kontrolování správnosti čísla šarže v každé dodávce. 
Jediné opodstatnění sledování šarží lze v současné době shledat pouze při 
stahování léčivých přípravků, které lékárny provádějí fyzickou kontrolou šarží, 
protože se nemohou spolehnout na správnost evidence vycházející z údajů od 
distribuce. 

 
Neakceptováno. 
Kontrola šarží při příjmu není zaváděna nově (§ 22 odst. 2 
písm. a) bod 1).  
Údaj o šarži vydávaného léčivého přípravku je jedním ze 
základních identifikačních údajů léčivého přípravku, který je 
součástí hlášení o vydaných léčivých přípravcích, a právě 
strukturu údajů identifikujících léčivý přípravek má stanovit 
prováděcí právní předpis podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o 
léčivech.  
Nadto z kontrolní činnosti SÚKL je zřejmé, že evidence 
léčivých přípravků včetně čísla šarže je ve většině lékáren 
běžnou praxí a nebude pro ně představovat žádnou změnu.  
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Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 38a odst. 2 věty druhé (novelizačního bodu č. 32)  

Varianta: 
V § 38a odst. 2 věta druhá nesouhlasíme s tím, že si má provozovatel o 
přihlašovací údaje požádat.  
 
Odůvodnění: 
Povinnost je bezvýlučná, musí ji plnit všichni, a proto by měl SÚKL 
automaticky údaje přidělit bez žádosti. 

Neakceptováno. 
Přidělení přihlašovacích údajů na základě žádosti osoby 
oprávněné jednat za provozovatele jej chrání před jejich 
možným zneužitím a je tedy v jeho zájmu.  
Přidělení přihlašovacích údajů není zpoplatněno.  
Stávající subjekty, které SÚKL poskytují údaje o vydaných 
léčivých přípravcích, nemusí žádat o nové přístupové údaje. 
Dříve vydané nadále platí a s jejich pomocí si samy tyto 
subjekty vygenerují univerzální certifikát pro komunikaci se 
SÚKL.  

Zásadní připomínka: 
 Ke znění ust. § 38b písm. c) bodu 1.(novelizačního bodu č. 32) 

Varianta 
K § 38b písm. c) bod 1. Proč se názvem léčivého přípravku, jeho sílou, lékovou 
formou, velikostí balení má identifikovat i léčivý přípravek, který bude 
identifikován kódem, pod nímž jsou všechny tyto údaje známy a Ústavu 
k dispozici. Tyto údaje by mohly a měly být poskytovány jen u přípravků, jimž 
nebyl kód přidělen. 
 
Odůvodnění: 
Ty ovšem není nutné sledovat vůbec, protože se jich nijak nedotýká zamýšlený 
účel sběru dat, tedy sledování dostupnosti registrovaných léčivých přípravků 
v ČR. 

Neakceptováno. 
 
V případě lékáren nelze s určitostí garantovat použití 
správných kódů pro jednoznačnou identifikaci vydaných 
léčivých přípravků.   
Rozšířená míra požadovaných údajů pak v souladu se 
zákonným zmocnění umožní skutečně jednoznačně 
identifikovat vydaný léčivý přípravek. 
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Zásadní připomínka: 
 Ke znění ust. § 38b písm. c) bodu 1.(novelizačního bodu č. 32) 

Varianta 
K § 38b písm. c) bod 1. Požadujeme odstranit číslo šarže. 
 
Odůvodnění: 
Ze stejných důvodu jako ad § 22 odst. 2 písm. k). 

Neakceptováno. 
Údaj o šarži vydávaného léčivého přípravku je jedním ze 
základních identifikačních údajů léčivého přípravku, který 
považuje předkladatel za nezbytný pro dosažení 
deklarovaného účelu, tj. k  vyhodnocení aktuální situace 
v otázce dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a 
následně k přípravě odpovídajících opatření. Evidence 
v lékárnách uvádí již nyní číslo šarže léčivých přípravků, 
lékárny údaje o číslech šarží získávají z dodacích listů 
distributorů do svých SW programů automaticky.  
 

Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 38b písm. c) bodu 1.(novelizačního bodu č. 32) 

Varianta 
K § 38b písm. c) bod 1. Požadujeme odstranit prodejní cenu a cenu původce. 
Nemají žádnou souvislost s účelem novely – sledováním dostupnosti léčivého 
přípravku. 
  
Odůvodnění: 
Nejde o údaj „identifikující“ léčivý přípravek. Navíc jde o výsostně citlivý 
obchodní údaj, který je obchodním tajemstvím každého provozovatele. Nikde 
není vysvětleno, proč je tento údaj pro sledování dostupnosti léků důležitý. 

Akceptováno. 
Cena původce a prodejní cena jsou z návrhu odstraněny. 
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Zásadní připomínka: 
 Ke znění ust. § 38b písm. c) bodu 2.(novelizačního bodu č. 32) 

Varianta 
K § 38b písm. c) bod 2. Pozitivně vnímáme, že bylo upuštěno od hlášení výdejů 
léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu. Nebo se alespoň 
domníváme, že tomu tak je, když tyto přípravky nejsou uvedeny v § 38b písm. c) 
bod 2. 
  
Odůvodnění: 
Kvůli jednoznačnému vyznění navrhujeme, aby bylo výslovně uvedeno, že 
výdeje přípravků bez lékařského předpisu povinnosti hlášení nepodléhají. 

Vysvětleno. 
Původní znění vyhlášky zahrnovalo hlášení všech léčivých 
přípravků, tedy i volně prodejných, aktuální úprava vymezuje 
okruh léčivých přípravků podléhajících hlášení jednoznačně. 
A to tak že se jedná o přípravky  

• registrované nebo neregistrované vydané na lékařský 
předpis podle § 39 odst. 2 zákona o léčivech,  

 
• léčivé přípravky vydané bez lékařského předpisu 

s omezením podle § 39 odst. 5 zákona o léčivech  
 

• nebo léčivé přípravky vydané na žádanky 
poskytovatelů zdravotních služeb, 

 
Požadovaná informace bude uvedena v odůvodnění. 
 

Zásadní připomínka: 
 Ke znění ust. § 38b písm. c) bodu 4.(novelizačního bodu č. 32) 

Varianta 
K § 38b písm. c) bod 4. Ohledně prodejní ceny stejná připomínka jako u § 38b 
písm. c) bod 1. 
 
Odůvodnění: 
Viz shora 

Akceptováno. 
Cena původce a prodejní cena jsou z návrhu odstraněny. 
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Zásadní připomínka: 
 Ke znění ust. § 3 odst. 8 (novelizační bod 6) 

Varianta 
Navrhujeme ustanovení § 3 odst. 8 odstranit. 
 
Odůvodnění: 
Systémově patří do předpisů o ochraně zdraví. 
 

Neakceptováno. 
Ustanovení doplňuje předchozí odstavce v § 3.   
Do vyhlášky bylo začleněno na základě požadavků sekce 
nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
S ohledem na různorodou skupinu těchto léčivých 
přípravků je nemožné specifikaci zařízení a opatření 
vytvořit kompletní, navíc by se v průběhu času mohla 
stát zastaralou a nezohledňující aktuální vědecký a 
technický pokrok. Proto je možná právní úprava jen 
v obecné rovině. Je na připravujícím zařízení, aby 
provedlo posouzení rizik u jednotlivých druhů 
připravovaných léčivých přípravků a na jeho základě 
stanovilo relevantní opatření pro ochranu pracovníků, 
vyhláška jim k tomu vytváří potřebný právní rámec.     

ÚVČR - 
RVV Zásadní připomínka: 

Údaje o vydaných léčivech, které mají být dle návrhu vyhlášky poskytovány 
SUKLu, jsou již obsaženy v elektronických receptech. Požadujeme uvést, jak 
tuto dvojkolejnost hodlá ministerstvo zdravotnictví odstranit. 

 

Neakceptováno. 
Nejedná se o dvoukolejnost. 
Údaje o výdejích nejsou součástí elektronického receptu, ale 
záznamy o výdeji na základě elektronického předpisu jsou 
vkládány do centrálního úložiště elektronických receptů. 
Údaje o výdejích léčivých přípravků obsažené v centrálním 
úložišti jsou údaje o výdejích léčivých přípravků vydaných na 
základě elektronického předpisu, zcela absentují údaje o 
léčivých přípravcích vydaných na základě žádanek, bez 
receptu s omezením a vydaných na základě receptů v listinné 
podobě. 
Platné znění zákona č. 378/2007 Sb. pak neumožňuje rozšíření 
účelu centrálního úložiště elektronických receptů pro další 
činnosti jako je např. vyhodnocování údajů o léčivých 
přípravcích pro potřeby případných opatření týkajících se 
reexportu LP. 
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ÚOHS Na základě navrhovaného ustanovení § 38b písm. c) bod 1, dle kterého je třeba 
k zajištění náležité identifikace léčivého přípravku nebo připravovaného 
léčivého přípravku uvést rovněž cenu původce a prodejní cenu uvádím 
následující. Požadavek na uvedení těchto cenových údajů dle mého názoru 
přesahuje rámec daný zákonným zmocněním obsaženým v § 82 odst. 3 písm. d) 
zákona o léčivech, a to i s ohledem na poslední novelu tohoto zákona, která byla 
publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2017 Sb. Podle daného ustanovení 
má navrhovaná vyhláška mj. stanovit strukturu údajů, způsob, formu a časový 
interval poskytování údajů, pokud jde o údaje poskytované provozovateli 
oprávněnými k výdeji léčivých přípravků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv o 
vydaných léčivých přípravcích prostřednictvím elektronického hlášení, nikoliv 
však údaje cenového charakteru.  
 
V poskytování těchto cenových údajů lze stěží nalézt relevanci ve vztahu k 
účelu, pro který mají být informace o výdeji léčivých přípravků shromažďovány, 
tedy aby Státní ústav pro kontrolu léčiv získal celkový přehled o léčivých 
přípravcích a jejich objemu na trhu v České republice a mohl vyhodnotit aktuální 
situaci v otázce dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků, resp. následně 
připravit odpovídající opatření. 
 
Zahrnutí uvedených cenových údajů nadto není v důvodové zprávě k návrhu 
vyhlášky nijak blíže odůvodněno. V návaznosti na shora uvedené požaduji 
uvedení textu navrhované vyhlášky do souladu se zákonným zmocněním v dané 
věci a to ve shora naznačeném směru. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Cena původce a prodejní cena jsou z návrhu odstraněny. 

Pardubic
ký kraj 

1. Návětí čl. I návrhu vyhlášky doporučujeme upravit takto:  
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších 
podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a 
u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve 
znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., se mění takto: 

 

Akceptováno. 
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HKČR A. Obecná zásadní připomínka k předloženému materiálu 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) zásadně nesouhlasí 
s předloženým materiálem a navrhuje materiál přepracovat a doplnit řádné 
hodnocení dopadů regulace. Nesouhlasíme s tvrzením v důvodové zprávě 
týkající se neprovedení RIA, kde uvádíte, že hodnocení dopadů zmocňovacích 
ustanovení je obsaženo již v RIA k návrhu zákona.  Toto tvrzení není pravdivé. 
K novele zákona č. 66/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 378/2007 Sb., o 
léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony RIA neobsahovala 
hodnocení dopadů zmocňovacích ustanovení. Předkládaný materiál tudíž 
nesplňuje požadavky Legislativní rady vlády.  
V případě, že by předkladatel, i přes výše uvedenou výhradu, trval na předložení 
materiálu, uplatňuje HK ČR níže uvedené zásadní připomínky. 

 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky je uveden v Plánu přípravy vyhlášek na rok 
2016 a povinnost stanovit RIA v něm není zavedena. 

B. Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu 
1. Připomínka k bodu 32, za část šestou se vkládá nová část sedmá, 
ustanovení § 38a odst. 2, druhá věta 
Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(2) Provozovatel oprávněný k výdeji léčivých přípravků poskytuje hlášení podle 
odstavce 1 prostřednictvím jím vedeného a udržovaného systému a 
komunikačního rozhraní Ústavu, které umožňují předávání údajů o vydaných 
léčivých přípravcích, a to zabezpečeným komunikačním kanálem výměnou zpráv 
v obecně uznávaném datovém formátu. Přístupové údaje a jednoznačný 
identifikační kód provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků přidělí 
Ústav tomuto provozovateli na základě jeho žádosti.  Provozovatelé oprávnění 
k výdeji léčivých přípravků poskytují hlášení podle § 38b.“. 

Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s tím, aby provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky žádal 
o přístupové údaje. Přístupové údaje má Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen 
„SÚKL“) vydat automaticky, případně vše v rámci dosavadního hlášení nastavit 
tak, aby provozovatel oprávněný k výdeji léčivých přípravků nemusel žádat o 

Neakceptováno. 
Stávající subjekty, které SÚKL poskytují údaje o vydaných 
léčivých přípravcích, nemusí žádat o nové přístupové údaje. 
Dříve vydané nadále platí a s jejich pomocí si samy tyto 
subjekty vygenerují univerzální certifikát pro komunikaci se 
SÚKL. Požadavek HKČR je tak ze strany SÚKL splněn - viz 
informace na webu SÚKL. 
Přidělení přihlašovacích údajů na základě žádosti osoby 
oprávněné jednat za provozovatele jej chrání před jejich 
možným zneužitím a je tedy v jeho zájmu.  
Přidělení přihlašovacích údajů není zpoplatněno.  
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nové údaje a nebyl opětovně zatěžován další úřednickou činností spjatou s další 
žádostí o přístupové údaje (již nyní provozovatelé oprávnění k výdeji léčivých 
přípravků musí žádat o zpřístupnění údajů pro eRecept). Nerozumíme tomu, 
proč by měly být vydávány (potažmo by mělo být žádáno o) nové přístupové 
údaje, když lékárny již nyní poskytují SÚKL údaje o vydaných léčivých 
přípravcích formou elektronického hlášení.  
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2. Připomínka k bodu 32, za část šestou se vkládá nová část sedmá, ustanovení 
§ 38b 
Navrhujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění:  

V zákonu o léčivech v §82 odst. 3 písm. d) se uvádí: „…poskytované údaje obsahují identifikaci provozovatele 

oprávněného k výdeji, identifikaci předepisujícího lékaře, identifikaci subjektu, kterému byl přípravek vydán a 

identifikaci vydaného léčivého přípravku; strukturu údajů, způsob, formu a časový interval jejich poskytování 

prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis.“ Z uvedeného znění vyplývá, že 

požadavek na obsah požadovaných informací je již stanoven zákonem a do identifikace rozhodně nepatří 

požadavek na hlášení ceny původce či ceny prodejní, které jsou uvedeny v § 38b odst. c) bod 1. Tyto informace 

považujeme nad rámec zákonem stanovených požadavků. Údaje o ceně (ať už původce či prodejní) rozhodně 

nemohou sloužit k identifikaci léčivého přípravku. Zákonodárce udal omezený mandát k bližší úpravě ve 

vyhlášce a není možné stanovit nové povinnosti v podzákonném předpisu. Připomínáme, že ve článku 79 

Ústavy je uvedeno: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v 

mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“ Ve článku 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod se dočteme: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 

mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ Z uvedených právních norem jasně vyplývá, že se jedná 

o protiústavní návrh úpravy.  

 

Jak jsme již uvedli, k identifikaci léčivého přípravku rozhodně neslouží cena původce ani cena prodejní. 

Léčivý přípravek je dle legislativy v oblasti léčivých přípravků dostatečně identifikován názvem, registračním 

číslem, kódem SÚKL, EAN kódem a šarží. Identifikace uvedená v § 82 odst. 3 písm. d) znamená strukturu, 

formu, způsob a časový interval a ani jeden z uvedených požadavků neodpovídá tomu, že by měl provozovatel 

oprávněný k výdeji léčivého přípravku hlásit cenu původce či cenu prodejní.  

Jedním z cílů novely zákona o léčivech bylo zamezit souběžným vývozům. Údaj o prodejní ceně provozovny 

oprávněné k výdeji léčivých přípravků rozhodně nemůže sloužit k omezení paralelních vývozů. Zajímalo by 

nás k čemu a komu má cenová mapa prodejních cen léčivých přípravků sloužit? K omezení reexportů rozhodně 

ne.  

Dále nesouhlasíme s tím, aby provozovatel oprávněný k výdeji léčivých přípravků SÚKL sděloval výši úhrady 

zdravotní pojišťovny nebo příznaku úhrady pacientem, nejde-li o výdej léčivého přípravku na žádanku 

poskytovatele zdravotních služeb. Jedná se o veřejně přístupnou informaci, kterou si SÚKL může vyžádat na 

pojišťovně. Odmítáme, aby lékárna byla zatěžována opakovaným zadáváním těchto údajů do hlášení SÚKL. 

Nechť si SÚKL tyto údaje vyžádá na pojišťovnách. Ostatně tyto údaje opět nepatří do identifikace údajů 

léčivého přípravku. Opět se jedná  

o požadavek nad rámec uvedený v zákoně, stejně tak jako požadavek na hlášení lékové formy léčivého 

přípravku, prodejní ceny a výše taxy laborum, jde-li o připravovaný léčivý přípravek. I tyto požadované údaje 

    

 
Akceptováno částečně 
 Ustanovení § 38b byl požadavek na uvedení ceny původce a 
ceny prodejní vypuštěn. 
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MVCR K čl. I bodu 11 – k § 9 odst. 2:  
 V navrhovaném ustanovení není určeno, k přípravě čeho jsou směsi 
léčivých látek  
a pomocných látek určeny. Doporučujeme proto uvést ustanovení do 
formulačního souladu  
s § 8 odst. 1 vyhlášky a za slova „k přípravě“ vložit slova „léčivých přípravků“. 
Tuto úpravu navrhujeme provést v celém právním předpise. 
 

Akceptováno.      
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K čl. I bodu 32 - k § 38a odst. 2:  
1. Není zřejmé, co je myšleno informačním systémem provozovatele 

oprávněného  
k výdeji léčivých přípravků, neboť použití slov „jím vedeného a 
udržovaného systému“ navozuje dojem, že by každý provozovatel měl 
mít vlastní informační systém, který by komunikoval s webovým 
aplikačním rozhraním Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Doporučujeme 
proto způsob poskytování hlášení prostřednictvím informačního systému 
provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků podrobně 
vysvětlit ve zvláštní části odůvodnění. 

2. S ohledem na právní jistotu adresátů předpisu požadujeme podrobnější 
vysvětlení pojmu „obecně uznávaný datový formát“, neboť tento pojem 
není v právním řádu České republiky definován, tedy není zřejmé, co je 
tím míněno. Doporučujeme ho proto specifikovat, nebo alespoň vysvětlit 
ve zvláštní části odůvodnění. 

1 Akceptováno 
Informační systém je obecné označení lékárenského SW 
(komerčně dostupné aplikace pro vedení evidence příjmu, 
zásob a výdeje léčivých přípravků a evidenci dalších činností 
lékárny). Vysvětlující informace doplněna do zvláštní části 
odůvodnění. 
 
2 Akceptováno jinak. 
Slova „obecně uznávaném datovém formátu“ jsou nahrazena 
slovy „otevřeném datovém formátu“. Odůvodnění doplněno o 
informaci: „Otevřený formát je publikovaná specifikace pro 
uchovávání digitálních údajů, obvykle udržovaná 
neproprietární standardizační organizací, bez právních 
omezení na používání. Otevřený formát může být 
implementovatelný i proprietárním i open source softwarem, 
při použití jejich typických licencí. Primárním cílem otevřených 
formátů je garantovat dlouhodobý přístup k údajům bez 
současné nebo budoucí nejistoty ohledně legálních práv nebo 
technické specifikace.“. 
 
Komunikační rozhraní a technická dokumentace budou 
zveřejněny. 
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K čl. I bodu 32 – k § 38a odst. 3:  
1. Komunikační rozhraní má být vytvořeno v podobě webového 

aplikačního rozhraní  
a zveřejněno Státním ústavem pro kontrolu léčiv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patrně se tedy má jednat o to, co je 
v právních předpisech označováno jako „elektronická aplikace“. 
Doporučujeme tedy namísto „komunikačního rozhraní“ používat pojem 
„elektronická aplikace“ a ustanovení upravující, čím je tvořeno 
komunikační rozhraní, pro jeho technicistní charakter vypustit. 

2. Ministerstvo vnitra z hlediska své koordinační úlohy pro informační a 
komunikační technologie obecně považuje sousloví „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ za nedostačující, neboť umožňuje 
zveřejnění kdekoli na internetu. Doporučujeme proto, slova „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ nahradit slovy „na svých internetových 
stránkách“, popř. přesně stanovit místo na internetu, kde budou 
informace uveřejňovány. 

 

 1. Neakceptováno. Doplněno odůvodnění. 
Pod pojmem komunikační rozhraní se obecně rozumí 
technická funkcionalita sloužící ke komunikaci (propojení) 
např. PC s ostatními zařízeními, propojení jedné aplikace s 
jinými SW aplikacemi, apod.  SÚKL vystavuje komunikační 
rozhraní. Jedná se o Web API. API (zkratka pro Application 
Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro 
programování aplikací. Tento termín používá softwarové 
inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů 
nějaké knihovny, které může programátor využívat. API 
určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze 
zdrojového kódu programu. Při použití v kontextu vývoje webu 
je API typicky definováno HTTP a požaduje zprávy spolu s 
definicí struktury odpovědí obvykle v XML nebo JSON 
formátu. Zatímco „Web API“ je prakticky synonymem pro 
Webovou službu, nedávný trend (tak zvaný Web 2.0) se 
vzdaluje od Simple Object Access Protocol (SOAP) a používá 
služby založené na více přímých REST stylech komunikace. 
 
 2. Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
Doporučujeme zaměřit se na způsob uvádění odkazů na jednotlivá ustanovení 
zákona o léčivech, neboť v některých případech je při odkazování na několik 
odstavců jednoho paragrafu vypisován název tohoto paragrafu opakovaně (např. 
„§ 79 odst. 1  
písm. c), § 79 odst. 2“), zatímco v jiných případech je označen tento paragraf 
pouze souhrnně (např. „§ 83 odst. 5, odst. 6 písm. b) a odst. 7“) 
 

 
Akceptováno. 
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 K čl. I bodu 2 - k § 3:  
 V souvislosti s čl. 56 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slova „označují jako“ vložit slovo „písmena“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 8 - k § 8 odst. 1:  
 Navrhované ustanovení obsahuje více slov „a“, za účelem 
jednoznačnějšího výkladu textu proto namísto vložení čárky a následného 
odstranění slova „a“ doporučujeme stanovit, že se slovo „a“ za citovaným 
textem nahrazuje čárkou. Obdobnou úpravu navrhujeme v celém právním 
předpise. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 14 - k § 20 odst. 3 a § 21 odst. 4:  
 Z textu navrhovaného ustanovení i odůvodnění k němu vyplývá, že je 
odkazováno na více právních předpisů souvisejících s omamnými a 
psychotropními látkami. Poznámka pod čarou č. 24 však nadále obsahuje pouze 
jediný předpis. Navrhujeme ji proto v tomto směru upravit. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 15 – k § 21 odst. 1: 
 S ohledem na smysl ustanovení doporučujeme slovo „určité“ nahradit 
slovem „určené“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 18 – k § 22 odst. 2: 
 Doporučujeme odstranit gramatickou nepřesnost v ustanovení a slovo 
„bod“ nahradit slovem „bodě“, popř. „bodu“. Tuto připomínku uplatňujeme i 
k čl. I bodům 19 a 21 navrhované vyhlášky.  
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 32 – k § 38b: 
 V souvislosti s čl. 58 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v závěrečné větě ustanovení slovo „část“ nahradit slovem „části“ 
a za slova „označují jako“ vložit slovo „části“. 
 

Akceptováno 
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 K zvláštní části odůvodnění:  
 Doporučujeme sjednotit způsob označování částí odůvodnění 
k navrhovaným ustanovením vyhlášky, neboť jsou zde pro ohraničení textu 
alternativně využívána lomítka  
i závorky. 

Akceptováno 

UZS Obecné připomínky 
Nebyla provedena RIA. 
Odůvodnění: 
Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
nebylo provedeno s ohledem na ustanovení bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad 
pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválených usnesením vlády ze dne 14. 
prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením 
vlády ze dne 3. února 2016 č. 76, podle kterého se toto hodnocení nezpracovává 
u návrhu těch prováděcích právních předpisů, u nichž je hodnocení dopadů 
zmocňovacích ustanovení obsaženo již v RIA k návrhu zákona.“. K návrhu 
novely č. 66/2017 Sb. sice byla zpracována RIA, jak plyne z předloženého 
materiálu (návrhu novely č. 66/2017 Sb.) do Poslanecké sněmovny, nicméně 
RIA v žádném případě neobsahovala hodnocení dopadů zmocňovacích 
ustanovení, a to ani zmocňovacího ustanovení obsaženého v ustanovení § 82 
odst. 3 písm. d)zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „ZoL“). 
Předkládaný návrh novely vyhlášky tak nesplňuje požadavky Legislativních 
pravidel vlády, když nebyla řádně provedena RIA této novely vyhlášky. 
Zejména nebylo provedeno důkladné zhodnocení dopadu hlášení konkrétních 
údajů provozovateli oprávněnými k výdeji, které zákon nepředvídá, zejména 
ceny původce.  
Požadujeme tedy materiál od počátku přepracovat a provést řádně 
hodnocení RIA, ze kterého vyplyne, že není možné požadovat v hlášeních 
provozovatelů oprávněných k výdeji cenu původce. 
tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno.  
Návrh vyhlášky je uveden v Plánu přípravy vyhlášek na rok 
2016 a povinnost stanovit RIA v něm není zavedena.  
Údaj o ceně původce a prodejní ceně byl vypuštěn. 
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Odůvodnění je nepravdivé. 

Odůvodnění: 

Odůvodnění obsahuje nesprávnou tezi, že: „Návrh novely vyhlášky č. 84/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, je vypracován v mezích zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech…“. 

S tímto tvrzením je nutno zásadně nesouhlasit, jelikož požadavkem na hlášení údajů o ceně původce 

provozovateli oprávněnými k výdeji je naopak významně překračováno zákonné zmocnění. 

Pravidla dělby moci musí být v právním státě zásadně a zcela dodržována, proto není možné překračovat 

rámec stanovený zákonem. Zákon v novelizovaném znění § 82 odst. 3 písm. d) ZoL účinném od 1. 4. 2017 

jasně stanovuje rozsah možné povinnosti pravidelného hlášení provozovatelů oprávněných k výdeji 

(lékáren)Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“). Povinnosti může stanovit pouze zákon (srov. 

čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 79 odst. 3 Ústavy) a prováděcím právním předpisem mohou 

být tyto povinnosti pouze upřesněny. K překročení zákonného rámce pro stanovení bližší úpravy v prováděcím 

předpise existuje bohatá judikatura, která tento základní princip dělby moci zcela respektuje a jen podtrhuje. 

Při stanovování právní úpravy v prováděcím právním předpise je tedy zásadně nutné respektovat rozhodnutí 

zákonodárce. Rozhodnutí zákonodárce se potom promítne v konkrétně stanovených povinnostech v zákoně 

a možný rozsah bližšího upřesnění takto zákonem stanovených povinností potom vyplyne z výslovného 

zákonného vymezení možného rozsahu bližší úpravy v prováděcím předpise nebo též ze smyslu a účelu daného 

konkrétního prováděného zákona (srov. např. nález ze dne 25. 10. 1995 sp. zn. Pl. ÚS 17/95 podle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 44/2014 ze dne 29. března 2016).  

V daném případě zákon o léčivech v § 82 odst. 3 písm. d) jasně stanoví, že:„Provozovatelé oprávnění k výdeji 

jsou povinni poskytovat Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích…“ a že: „poskytované údaje obsahují 

identifikaci provozovatele oprávněného k výdeji, identifikaci předepisujícího lékaře, identifikaci subjektu, 

kterému byl přípravek vydán, a identifikaci vydaného léčivého přípravku; strukturu údajů, způsob, formu a 

časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis“. 

Z uvedeného zákonného vymezení nevyplývá, že by měla být v rámci identifikace léčivého přípravku hlášena 

též cena původce, za kterou byl LP uveden na trh. Cena nespadá pod žádný ze zvýrazněných pojmů a zejména 

není identifikací léčivého přípravku, v rámci které se ve vyhlášce navrhuje cenu původce hlásit (viz uvození 

písm. c) § 38b „identifikaci vydaného léčivého přípravku v rozsahu“). Znamená to snad, že v případě, že se 

cena původce LP změní, dojde i ke změně LP? Takový závěr by byl zcela absurdní a nelogický. Proto 

nelze považovat cenu původce za údaj identifikujících léčivý přípravek. 

Identifikací léčivého přípravku se rozumí výhradně takový způsob určení konkrétního LP a informace o něm, 

které umožní rozeznat LP od jiného vydávaného LP (srov. definici slova identifikovat ve slovníku cizích 

slov). Léčivý přípravek je dostatečně podle legislativy v oblasti léčivých přípravků identifikován názvem, 

registračním číslem, kódem SUKL, šarží a EAN kódem. Podle nadcházející protipadělkové legislativy potom 

bude identifikovatelné každé konkrétní balení na základě jedinečného identifikátoru(unique identifier neboli 

UI). Koneckonců již kód SUKL a číslo šarže je dostatečnou identifikací pro účely zamýšleného cíle a 

Akceptováno 
Údaj o ceně původce a prodejní ceně byl vypuštěn. 
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Konkrétní připomínky 
K §3 odst. 9 písm. d) bod 2. –  
Slovo „injekčně“ navrhujeme nahradit slovem „parenterálně“. 
Příslušný bod bude po úpravě znít takto –  
(98) Za přípravu léčivých přípravků se kromě postupů uvedených v § 5 až 7 
považuje též 
… 
d) úprava, která je neúměrně náročná nebo nebezpečná, a to zejména úprava 
… 
2. injekčně parenterálně podávaných cytostatik, 
 
Odůvodnění: 
Úprava je navržena za účelem zpřesnění textu vyhlášky. Parenterální podání 
považujeme za obecnější, a proto vhodnější pojem než podání injekční, neboť 
zahrnuje i podání intrakavitální apod. 
tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 
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K § 8 odst. 1 – 
− V § 8 odst. 1  - navrhujeme v návětí slovo „určené“ nahradit slovem 

„používané“ 
− V § 8 odst. 1  - navrhujeme na konci odstavce doplnit „a případně o 

podmínkách uchovávání, je-li to vhodné.“ 

Odst. 1 bude po úpravě znít takto – 
(1) Označení obalů, v nichž se uchovávají léčivé látky,a pomocné látky nebo 
jejich směsi určené používané k přípravě léčivých přípravků, se provede, 
není-li označen přímo obal, na pevně lpícím štítku, a to 
…… 
Pokud se nejedná o obchodní nebo originální balení, je součástí označení číslo 
certifikátu,a číslo šarže a údaj o době použitelnosti a případně o podmínkách 
uchovávání, je-li to vhodné. 
Odůvodnění: 
Užití pojmu „používané k přípravě léčivých přípravků“ považujeme za vhodnější 
než užití pojmu „určené“.Ne všechny pomocné látky jsou určené přímo 
k přípravě LP, i když se při jeho přípravě používají. Některé pomocné látky 
nejsou součástí magistraliter předpisu a lékárník je použije podle svých znalostí 
pro umožnění přípravy či zlepšení kvality a vlastností individuálně 
vyráběných/připravovaných LP. 
tato připomínka je doporučující  

Ad 1 Neakceptováno. 
 
Jedná se o směsi pomocných látek, které jsou vyráběny pro 
použití k přípravě léčivých přípravků, jsou opatřeny atestem a 
výrobce je sám často označuje textem „určeno pro 
magistraliter přípravu“.  
Termín „určené“ se tak jeví jako příhodnější. Pokud je něco 
používáno, ještě to neznamená, že to je používáno správně, 
resp. že to splňuje požadavky, aby k danému účelu mohlo být 
použito. Z kontextu předpisu vyplývá, že se jedná o přípravu 
LP. 
 
Ad 2  Neakceptováno 
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K § 8 odst. 2   
Do odst. 2 navrhujeme vložit nový bod x) podmínkami jejich uchovávání. 
Odůvodnění: 
Na připravených léčivých přípravcích určených k výdeji by měly být uvedeny i 
podmínky pro jejich uchovávání, např. teplota pro uchovávání léčivých 
přípravků 
tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 
 
Předkladatel doplnění považuje za nadbytečné. V platném 
znění je v písmenu h) stanoveno mimo jiné, že se připravené 
léčivé přípravky určené k výdeji se označují mimo jiné 
způsobem uchovávání. 
 
h) dobou použitelnosti léčivého přípravku, kterou se rozumí 
doba, po kterou při dodržení předepsaného způsobu 
uchovávání léčivý přípravek zachovává své deklarované 
vlastnosti nebo vlastnosti potřebné pro zamýšlené použití, 
způsobem jeho uchovávání a návodem k použití, který 
obsahuje zejména způsob použití a dávkování léčivého 
přípravku, je-li to s ohledem na povahu léčivého přípravku 
nutné uvést, 
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K § 8 odst. 2 písm. m) 
V odst. 2 písm. m) navrhujeme vložit za slova „ datem narození pacienta“ slova 
„podmínkami aplikace a uchovávání“. 
Odst. 2 písm. m) bude po úpravě znít takto - 
(2) Připravené léčivé přípravky určené k výdeji se označují 
… 
m) jménem, případně jmény, příjmením, identifikačním číslem pacienta-
pojištěnce; pokud identifikační číslo nebylo přiděleno, datem narození pacienta, 
podmínkami aplikace a uchovávání a slovy „Cytotoxická látka“, jde-li o léčivé 
přípravky skupiny cytostatik, 
 
Odůvodnění: 
Léčivé přípravky připravuje lékárna a následně jsou podávány na oddělení 
nemocnice. Je nezbytné provést např. označení fotolabilních látek, aby vlivem 
světla nedošlo k jejich rozkladu. 
tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 
Předkladatel doplnění považuje za nadbytečné. V platném 
znění je v písmenu h) stanoveno mimo jiné, že se připravené 
léčivé přípravky určené k výdeji se označují mimo jiné 
způsobem uchovávání. 

K novelizačnímu bodu č. 11 (§ 9 novely v části odst. 5) písm. b) a c) 
Zmíněnou část novelizačního bodu navrhujeme vypustit 
Odůvodnění: 
V § 9 odst. 5 písm. c) není jasné, jak pravidelná má být kontrola mikrobiologické 
čistoty prostor. A jakým způsobem má být kontrola prováděna. Pro individuální 
přípravu očních přípravků musí mít lékárna laminární box. Další požadavek již v 
praxi zavedené kontroly je nad rámec možností veřejné lékárny, povede k 
definitivnímu ukončení této činnosti. 
tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 
Požadavky na kontrolu mikrobiologické čistoty prostor pro 
sterilní přípravu platí obecně pro všechny druhy přípravy 
podle § 5 vyhlášky.  
Rozsah, způsob a četnost kontroly si stanoví připravující 
subjekt dle konkrétních podmínek pracoviště a typu 
připravovaných léčivých přípravků. 
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K § 21 odst. 1, 2  
Navrhujeme v slovo „určené“ nahradit slovem „používané“. 
Odst. 1, 2 budou po úpravě znít takto – 
(1) Léčivé látky, a pomocné látky a jejich směsi určené používané k přípravě 
se uchovávají za podmínek stanovených výrobcem, připravované léčivé 
přípravky se uchovávají za podmínek stanovených technologickým předpisem 
nebo osobou, která je připravila, a registrované léčivé přípravky se uchovávají v 
souladu s podmínkami uvedenými v souhrnu údajů o přípravku nebo podle 
pokynů výrobce. Dodržování teploty stanovené pro uchovávání léčivých 
přípravků, léčivých látek a pomocných látek se průběžně kontroluje. 
(2) Léčivé přípravky, léčivé látky a pomocné látky nebo jejich směsi určené 
používané k přípravě nevyhovující jakosti, po uplynutí doby jejich 
použitelnosti, uchovávané nebo připravené za jiných než předepsaných 
podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované, musí být příslušně označeny 
a v lékárně uchovávány odděleně od ostatních léčivých přípravků, léčivých látek 
a pomocných látek. 
Odůvodnění: 
viz. připomínka k §8 odst. 1 
tato připomínka je doporučující  

Neakceptováno. 
Jedná se o směsi pomocných látek, které jsou vyráběny pro 
použití k přípravě léčivých přípravků, jsou opatřeny atestem a 
výrobce je sám často označuje textem „určeno pro 
magistraliter přípravu“.  
Termín „určené“ se tak jeví jako příhodnější. Pokud je něco 
používáno, ještě to neznamená, že to je používáno správně, 
resp. že to splňuje požadavky, aby k danému účelu mohlo být 
použito. Z kontextu předpisu vyplývá, že se jedná o přípravu 
LP. 
 

K § 22 odst. 1, odst. 2 písm. a) bod 2.  
Navrhujeme slovo „určených“ nahradit slovem „používaných“, případně slova 
„určených k přípravě“ v odst. 2 písm. a) bod 2. zcela vypustit. 
Odst. 2písm. a) bod 2. bude po úpravě znít takto – 
2. přeplňování léčivých látek,a pomocných látek a jejich směsí určených 
používaných k přípravě, 
Odůvodnění: 
viz. připomínka k §8 odst. 1 
tato připomínka je doporučující  

Neakceptováno. 
Jedná se o směsi pomocných látek, které jsou vyráběny pro 
použití k přípravě léčivých přípravků, jsou opatřeny atestem a 
výrobce je sám často označuje textem „určeno pro 
magistraliter přípravu“. Termín „určené“ se tak jeví jako 
příhodnější. Pokud je něco používáno, ještě to neznamená, že 
to je používáno správně, resp. že to splňuje požadavky, aby 
k danému účelu mohlo být použito.    
 
 

K novelizačnímu bodu č. 22 (§ 22 odst. 2 písm. k). V tomto ustanovení 
navrhujeme odstranit slova „a čísla šarže; evidence musí být vedena tak, aby 

Neakceptováno.  
Kontrola šarží při příjmu není zaváděna nově (§ 22 odst. 2 
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umožnila zajistit sledovatelnost léčivého přípravku“. 
Odůvodnění: 
Při současném označování balení léčivých přípravků není reálné vést evidenci až 
na úroveň čísla šarže a zajistit evidencí sledovatelnost léčivého přípravku. 
Provozovatelé lékáren nemají povinnost vydávat léčivé přípravky podle šarží. V 
případě kontrol správnosti šarží by lékárna musela šarže hlídat nejen při příjmu, 
ale musela by je kontrolovat s údajem v počítači také při vlastním výdeji. Jde o 
předčasný požadavek, který by mohl být splnitelný teprve poté, co bude do praxe 
zaveden systém podle protipadělkové směrnice. Distributoři sice mají povinnost 
dokumentaci doprovázející dodávku léčivého přípravku opatřit číslem šarže, ale 
na správnost tohoto údaje ze strany distributora se nelze podle poznatků z praxe 
spolehnout. A to i proto, že příslušná vyhláška upravující povinnosti distributora 
upravuje povinnost evidence šarží v souladu s dodaným léčivem zcela 
nedostatečně. Dosud vyhláška ukládala lékárnám evidovat číslo šarže jen na 
dokladech o příjmu pocházejících od distributora. Zpřísnění této povinnosti 
dříve, než po naběhnutí protipadělkového systému, pro lékárny bude znamenat 
novou povinnost fyzického kontrolování správnosti čísla šarže v každé dodávce. 
Jediné opodstatnění sledování šarží lze v současné době shledat pouze při 
stahování léčivých přípravků, které lékárny provádějí fyzickou kontrolou šarží u 
léčiv na skladě v prostorách lékárny, protože se nemohou spolehnout na 
správnost evidence vycházející z údajů od distribuce.  
tato připomínka je zásadní 

písm. a) bod 1).  
Údaj o šarži vydávaného léčivého přípravku je jedním ze 
základních identifikačních údajů léčivého přípravku, který je 
součástí hlášení o vydaných léčivých přípravcích, a právě 
strukturu údajů identifikujících léčivý přípravek má stanovit 
prováděcí právní předpis podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o 
léčivech.  
Nadto z kontrolní činnosti SÚKL je zřejmé, že evidence 
léčivých přípravků včetně čísla šarže je ve většině lékáren 
běžnou praxí a nebude pro ně představovat žádnou změnu. 
Tedy se jen kodifikuje současná praxe a je to v souladu se 
zmocněním 
 

K § 38b písm. a) a b). 
Navrhujeme mezi údaje vyžadované k identifikaci provozovatele oprávněného 
k výdeji léčivých přípravků a poskytovatele zdravotních služeb doplnit rovněž 
jejich název. 
tato připomínka je doporučující  

Vysvětleno. 
Připomínka je ve vztahu k navrhovanému textu vyhlášky 
nesrozumitelná. Identifikace provozovatele uvedená v § 38b 
písm. a) a b) je dostatečná (prostřednictvím kódu, ze kterého 
je patrné o jakého provozovatele i konkrétní pracoviště se 
jedná).  
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Žádáme o odstranění textu „ceny původce, prodejní ceny,“ z nově navrhovaného ustanovení § 38b písm. 

c) bodu 1 vyhlášky. 

Odůvodnění: 

V novelizovaném znění § 82 odst. 3 písm. d) ZoL účinném od 1. 4. 2017 je stanoven požadavek na 

poskytované údaje následovně: „poskytované údaje obsahují identifikaci provozovatele oprávněného k výdeji, 

identifikaci předepisujícího lékaře, identifikaci subjektu, kterému byl přípravek vydán, a identifikaci 

vydaného léčivého přípravku“. Dále je v novelizovaném znění tohoto ustanovení uvedeno: „strukturu údajů, 

způsob, formu a časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí 

právní předpis“. 

Obsah poskytovaných informací podle § 82 odst. 3 písm. d) ZoL je tak zcela jasně stanoven zákonem. 

V případě, že by měly být dle tohoto ustanovení hlášeny jakékoliv další skutečnosti či informace, musel by toto 

zákonodárce jasně stanovit v zákoně. Prováděcí předpis tedy překračuje své zmocňovací ustanovení, 

jestliže stanoví požadavek hlášení ceny původce, neboť má stanovit pouze: „strukturu údajů, formu, 

způsob a časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení.“.Požadavek hlášení 

informace o ceně původce není ani bližší konkretizací struktury, ani formy, ani způsobu, ani časovým 

intervalem. Není tak možné požadovat informaci o ceně původce na základě povinnosti stanovené ve 

vyhlášce, jakožto prováděcím právním předpisu. Mezi základní ústavní hodnoty tohoto státu patří dělba moci, 

která se projevuje zejména tím, že zákonodárce dá jasný a pouze omezený mandát k bližší úpravě ve vyhlášce. 

Zásadně není možné stanovit povinnost na základě podzákonného předpisu. Podle čl. 79 Ústavy platí, že: 

„Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat 

právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“. Jedná se o porušení principu dělby moci a o protiústavní 

návrh úpravy.  

Za identifikaci léčivého přípravku(dále také jen „LP“) nelze v žádném případě považovat „cenu původce“, jak 

by snad mělo naznačovat uvození § 38b písm. c) vyhlášky („identifikaci vydaného léčivého přípravku 

v rozsahu“). Léčivý přípravek je dostatečně podle legislativy v oblasti léčivých přípravků identifikován 

názvem, registračním číslem, kódem SUKL, šarží a EAN kódem. Jednotlivá balení mohou být též teoreticky 

dále identifikována (dle nadcházející protipadělkové legislativy bude identifikovatelné každé konkrétní balení 

na základě jedinečného identifikátoru neboli unique identifier neboli UI), nicméně k identifikaci rozhodně 

nepřispěje cena, která je v rámci dodávky celé šarže (a i kdyby nebyla, může být) vždy stejná.Koneckonců již 

kód SUKL a číslo šarže je dostatečnou identifikací pro účely zamýšleného cíle a ostatní požadované 

údaje za účelem identifikace LP jsou redundantní a zbytečně zatěžují veškeré datové přenosy. 

Definice ceny původce není uvedena v zákonném předpisu. Definici ceny původce (pro účely pouze tohoto 

předpisu) obsahuje čl. I písm. c) Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012 č. 

1/2013/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Nelze tedy navázat 

povinnost hlášení na informaci, která není v zákoně definována a v praxi s ohledem na různé distribuční 

modely nadnárodních farmaceutických společností těžce uchopitelná. Může se totiž stát, že léčivé přípravky 

Akceptováno. 
Cena původce a cena prodejní z návrhu odstraněna. 
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K § 38b písm. c) bod 5. 
Navrhujeme slova „výše úhrady zdravotní pojišťovny nebo příznaku úhrady 
pacientem“ nahradit slovy „způsobu úhrady. Plná úhrada zdravotní pojišťovnou 
nebo částečná úhrada zdravotní pojišťovnou nebo úhrada pacientem“. 
 
Příslušný bod bude po úpravě znít takto- 
Hlášení podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech obsahuje 
… 
c) identifikaci vydaného léčivého přípravku v rozsahu  
… 
5. výše úhrady zdravotní pojišťovny nebo příznaku úhrady pacientem 
způsobu úhrady. Plná úhrada zdravotní pojišťovnou nebo částečná úhrada 
zdravotní pojišťovnou nebo úhrada pacientem, nejde-li o výdej léčivého 
přípravku na žádanku poskytovatele zdravotních služeb. 
 
tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno. 
Výše úhrady konkrétního vydaného léčivého přípravku je 
podstatná a tento údaj by měl být v hlášení obsažen.  
 

Doporučujeme nahradit pojem „Ústav“ pojmem „Státní ústav pro kontrolu 
léčiv“. Pojem „Ústav“ není v platném znění vyhlášky definován. 
tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka „Ústav“ je zavedena v zákoně o léčivech 
(§ 13 odst. 1), a proto ji lze používat i v jeho prováděcím 
právním předpise. 
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Svaz 
průmyslu 
a dopravy 

K ustanovení nového § 38b písm. c) bod 1 - údaje týkající se ceny původce a prodejní 
ceny 

 
i. Domníváme se, že údaj týkající se ceny původce jde nad rámec zmocnění 

uvedeného v ustanovení § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o 
léčivech, v platném znění. Údaj týkající se ceny neidentifikuje léčivý přípravek 
za účelem, který je v zákoně a v odůvodnění právní normy deklarován. Účelem 
hlášení dodávek léčivých přípravků, jak se uvádí v předkládací zprávě, je 
získání údajů o objemu a stavu zásobování konkrétním léčivým přípravkem, 
což má určit rozsah možného rizika nedostupnosti léčivého přípravku a účinněji 
přijímat opatření, která zamezí nedostupnosti těchto léčivých přípravků pro 
pacienty v České republice.  Z navrhovaného znění není vůbec zřejmé, jak má 
údaj o ceně původce a prodejní ceně být nápomocen k výše uvedenému 
deklarovanému cíli. Pokud by měla být cena léčivého přípravku důvodem 
k reexportu, je nutné upravit maximální cenu léčivého přípravku, což ale zákon 
o veřejném zdravotním pojištění pouze z důvodu reexportu neumožňuje. Proto 
není takové odůvodnění v současném právním prostředí relevantní. V souladu 
s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 je nutné pravomoc ministerstev 
k vydávání podzákonných právních předpisů vykládat restriktivně v tom 
smyslu, že toto zmocnění musí být konkrétní, jednoznačné a jasné. Navíc je 
nutné, aby byl podzákonný právní předpis vydán státním orgánem k tomu 
oprávněným a v mezích jeho kompetence, tedy zda se při výkonu této 
pravomoci pohyboval v mezích a na základě zákona (secundum et intra legem), 
a nikoliv mimo zákon (preater legem). Zjednodušeně řečeno, jde o to, aby v 
případě, kdy má být podle zákona X, tento předpis nestanovil, že má být Y, ale 
že má být XI, X2, X3. Ze zmocňovacího ustanovení musí být zřejmá vůle 
zákonodárce k úpravě nad zákonný standard. Ani v takovém případě však 
podzákonný právní předpis nesmí zasahovat do věcí vyhrazených k regulaci 
toliko zákonem. Tento požadavek není v případě navrhované novely splněn a 
její návrh jde tedy nad rámec zákonného zmocnění. Domníváme se, že cena 
původce ani cena prodejní není způsobilá identifikovat léčivý přípravek - nelze 
předpokládat, že se v případě léčivého přípravku se stejným SÚKL kódem a 
šarží s rozdílnou cenou jedná z pohledu identifikace léčivého přípravku za výše 
uvedeným cílem o jiný léčivý přípravek.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Cena původce a cena prodejní bude vypuštěna. 
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i. Údaj o ceně (původce nebo prodejní) je obchodně citlivou informací. 
Shromažďování a šíření těchto informací má vysoký potenciál narušit 
volnou hospodářskou soutěž mezi účastníky trhu a v konečném důsledku 
poškodit spotřebitele/pacienta. Tato skutečnost není nijak zhodnocena 
v obecné části odůvodnění - bod 6 - Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí. Není zřejmé, jak by bylo 
technicky možné v případě hlášení cenu (původce nebo prodejní) označit 
za obchodní tajemství a jak by se s případnou žádostí o poskytnutí 
informací Ústav vypořádal. Existuje zde riziko, že Ústav ceny (původce 
nebo prodejní) zveřejní a umožní tak koluzní jednání jednotlivých 
účastníků trhu, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Správní 
orgán by neměl takové jednání umožnit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno.    
Požadavek na uvedení ceny původce a ceny prodejní je 
z návrhu vypuštěn. 

i. Definice ceny původce není uvedena v zákonném předpisu. Definici 
ceny původce (pro účely pouze tohoto předpisu) obsahuje čl. I písm. c) 
Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2012 č. 
1/2013/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely. Nelze tedy navázat povinnost hlášení na informaci, která 
není v zákoně definována a v praxi s ohledem na různé distribuční 
modely nadnárodních farmaceutických společností těžce uchopitelná. 
Může se totiž stát, že léčivé přípravky neprodává do ČR sám držitel 
rozhodnutí o registraci, protože léčivý přípravek distribuuje do ČR 
přímo výrobce, který není držitelem rozhodnutí o registraci, příp. držitel 
dodává léčivé přípravky do ČR přes jiný zahraniční subjekt.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 Požadavek na uvedení ceny původce a ceny prodejní je 
z návrhu vypuštěn. 

MŽP 1. V úvodní části úplného znění s vyznačením navrhovaných změn jsou 
vyznačeny změny, které nejsou v návrhu vyhlášky. Doporučujeme tento 
nesoulad upravit. 

 
2. V článku I., úvodní větě návrhu doporučujeme upravit větu: „Vyhláška č. 

84/2005 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s 
léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a 

Akceptováno, 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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zařízení vydávajících léčivé přípravky, se mění takto: „Vyhláška č. 84/2008 
Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy 
v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 
vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., se mění 
takto:“. 
 

3. V bodě 18. návrhu doporučujeme upravit uvozovky u slov „léčivých látek“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

ČLnK DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 6: 
Navrhujeme ustanovení § 3 odst. 8 odstranit. Systémově patří do předpisů o 
ochraně zdraví. 

Neakceptováno. 
Ustanovení doplňuje předchozí odstavce v § 3.   
Do vyhlášky začleněno na základě požadavků sekce 
nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA k § 8 odst. 2 písm. a) a b): 
Navrhujeme sloučit do jednoho písmena tohoto znění: 
„štítkem s návodem k použití a jde-li o jiné léčivé přípravky než určené k užití 
ústy, vstřebávání sliznicí dutiny ústní nebo injekční aplikaci, s nápisem 
„Neužívat vnitřně““. 
  
Odůvodnění:  
Vyšší čitelnost signatur, možnost používat tisk signatur na tiskárně (jednotná 
barva), rozlišení nepřispívá k bezpečnosti použití u zdravotníků (primárně jde o 
rozlišení zažité převážně lékárníky, pacienti barvy signatur nerozlišují). 

Neakceptováno. 
Z praxe nejsou známy podněty, které by naznačovaly, že 
dosavadní systém je nevyhovující. Naopak daný systém 
umožňuje rychlou orientaci pro pacienty i zdravotníky, 
z bezpečnostního hlediska je vhodnější. Požadavek navíc jde 
nad rámec novely.  
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DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA k § 8 odst. 2 písm. k): 
Navrhujeme doplnit na konec věty slova „nebo léčivé přípravky obsahující 
separanda nebo venena (stačí uvést jen obsah účinných látek). 
 
Odůvodnění: 
Navrhované doplnění zvýší bezpečnost při zacházení s přípravky obsahující 
separanda a venena, protože zvýší informovanost o složení přípravků. Pacienti si 
i přes informování v lékárně obsah přípravku nepamatují a nejsou tak zejména 
lékaři sdělit, že přípravek obsahuje venena nebo separanda. To je rizikové např. 
při nástupu na hospitalizaci, do lázní apod. 

Neakceptováno. 
Z praxe nejsou známy podněty, které by naznačovaly, že 
dosavadní systém je nevyhovující. Mimo jiné vyslovuje 
předkladatel pochybnosti o srozumitelnosti pro pacienty a 
praktické využitelnosti této informace.  Požadavek navíc jde 
nad rámec novely.  
 
 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA k § 8 odst. 2 písm. p): 
Navrhujeme odstranění tohoto ustanovení. Označení tohoto typu se neužívá ani u 
hromadně vyráběných léčivých přípravků, protože se na ně nevztahuje směrnice 
REACH. 

Neakceptováno. 
Z praxe nejsou známy podněty, které by naznačovaly, že 
dosavadní systém je nevyhovující. Současný stav považujeme 
za vhodnější z bezpečnostního hlediska. Požadavek navíc jde 
nad rámec novely.  
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 11: 
V § 9 odst. 5 písm. c) není jasné, jak pravidelná má být kontrola mikrobiologické 
čistoty prostor. A jakým způsobem má být kontrola prováděna. Pro individuální 
přípravu očních přípravků musí mít lékárna laminární box. Další požadavek 
kontroly je nad rámec možností veřejné lékárny, povede k definitivnímu 
ukončení této činnosti. 

Neakceptováno. 
Opakovaná připomínka - nelze stanovit jednotný interval a 
rozsah mikrobiologické kontroly - viz výše.  
Požadavky na kontrolu mikrobiologické čistoty prostor pro 
sterilní přípravu platí obecně pro všechny druhy přípravy 
podle § 5 vyhlášky.  
Rozsah, způsob a četnost kontroly si stanoví připravující 
subjekt dle konkrétních podmínek pracoviště a typu 
připravovaných léčivých přípravků.   
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k § 12 odst. 2: 
Navrhujeme za slova „stanovené v rozhodnutí o registraci“ doplnit slova „a 
zveřejněné na internetových stránkách SÚKL“. 
 
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o registraci nejsou běžně dostupná. Lékárník je odkázán na 
informace, které SÚKL zveřejňuje ve své databázi léků. 

Neakceptováno. 
Připomínka jde nad rámec novely, nemění se stávající znění § 
12 vyhlášky. Zveřejňování rozhodnutí o registraci upravuje 
přímo zákon o léčivech (§ 99 odst. 3).   
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 19: 
V § 22 odst. 2 písm. a) bod 3 navrhujeme odstranit slova „a záznamy o sušení 
obalů, předmětů a zařízení“. 
 
Odůvodnění: 
Jde o zbytečný a neúčelný požadavek, který by neznamenal nic jiného, než že 
budou pracovníci lékárny vést další evidenci, tentokrát o průběhu „utírání 
nádobí“. 

Neakceptováno 
I nesterilní léčivé přípravky musí splňovat požadavky na 
mikrobiologickou nezávadnost. Obaly a pomůcky používané 
při přípravě mohou zásadním způsobem ovlivnit jakost 
konečného produktu, nehledě na skutečnost, že podle § 3 odst. 
2 písm. a) vyhlášky se při přípravě léčivých přípravků 
„veškerá činnost dokumentuje tak, aby mohl být zpětně zjištěn 
postup přípravy a hodnocení jakosti“. Příprava obalů a 
pomůcek jistě patří mezi činnosti spojené s přípravou.  
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 22: 
V § 22 odst. 2 písm. k) navrhujeme odstranit slova „a čísla šarže; evidence musí 
být vedena tak, aby umožnila zajistit sledovatelnost léčivého přípravku“. 
 
Odůvodnění: 
Při současném označování balení léčivých přípravků není reálné vést evidenci až 
na úroveň čísla šarže a zajistit evidencí sledovatelnost léčivého přípravku. Jde o 
předčasný požadavek, který by mohl být splnitelný poté, co bude do praxe 
zaveden systém podle protipadělkové směrnice. Distributoři sice mají povinnost 
dokumentaci doprovázející dodávku léčivého přípravku opatřit číslem šarže, ale 
na správnost tohoto údaje ze strany distributora se nelze podle poznatků z praxe 
spolehnout. Dosud vyhláška ukládala lékárnám evidovat číslo šarže jen na 
dokladech o příjmu pocházejících od distributora. Zpřísnění této povinnosti 
dříve, než po naběhnutí protipadělkového systému, pro lékárny bude znamenat 
novou povinnost fyzického kontrolování správnosti čísla šarže v každé dodávce. 
Jediné opodstatnění sledování šarží lze v současné době shledat pouze při 
stahování léčivých přípravků, které lékárny provádějí fyzickou kontrolou šarží, 
protože se nemohou spolehnout na správnost evidence vycházející z údajů od 
distribuce. 

Neakceptováno. 
Kontrola šarží při příjmu není zaváděna nově (§ 22 odst. 2 
písm. a) bod 1).  
Údaj o šarži vydávaného léčivého přípravku je jedním ze 
základních identifikačních údajů léčivého přípravku, který je 
součástí hlášení o vydaných léčivých přípravcích, a právě 
strukturu údajů identifikujících léčivý přípravek má stanovit 
prováděcí právní předpis podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o 
léčivech.  
Nadto z kontrolní činnosti SÚKL je zřejmé, že evidence 
léčivých přípravků včetně čísla šarže je ve většině lékáren 
běžnou praxí a nebude pro ně představovat žádnou změnu.  
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
§ 38a. Osobami oprávněnými k výdeji jsou i veterinární lékaři. Postrádáme 
výslovnou úpravu povinnosti hlášení i jimi. 

Neakceptováno. 
Veterinární lékař není poskytovatelem zdravotních služeb.  
Z toho důvodu se na ně v této oblasti úprava ve vyhlášce 
nevztahuje. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38a odst. 1. Navrhujeme, aby lhůta k podání hlášení byla stejná jako u 
distributorů a držitelů registrace, tedy „vždy za uplynulý kalendářní měsíc, 
nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce“. 
 
Odůvodnění: 
Podle důvodové zprávy je účelem celé nové úpravy sběru dat „zajištění 
vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků na trhu v 
České republice“. Pak se jeví zbytečné, aby lékárny hlášení podávaly každý 
týden a ostatní subjekty jednou za měsíc.  

Neakceptováno. 
Z pohledu zajištění informací o aktuální dostupnosti léčivých 
přípravků pro pacienty, mají údaje o výdeji v lékárnách 
nejvyšší relevanci. Údaje o vydaných léčivých přípravcích 
z lékáren jsou důležité také při rozhodování o opatřeních 
souvisejících s výskytem závady v jakosti či nežádoucích 
účinků. Jsou nejaktuálnější a umožňují ověřit, je-li léčivý 
přípravek s výše uvedeným problémem již vydáván 
v lékárnách pacientům či nikoli a podle toho např. zvolit 
úroveň stahování či jiných opatření, která eliminují dopady 
takové situace.   
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
V § 38a odst. 2 věta druhá nesouhlasíme s tím, že si má provozovatel o 
přihlašovací údaje požádat. Povinnost je bezvýlučná, musí ji plnit všichni, a 
proto by měl SÚKL automaticky údaje přidělit bez žádosti. 

Neakceptováno. 
Přidělení přihlašovacích údajů na základě žádosti osoby 
oprávněné jednat za provozovatele jej chrání před jejich 
možným zneužitím a je tedy v jeho zájmu.  
Přidělení přihlašovacích údajů není zpoplatněno.  
Stávající subjekty, které SÚKL poskytují údaje o vydaných 
léčivých přípravcích, nemusí žádat o nové přístupové údaje. 
Dříve vydané nadále platí a s jejich pomocí si samy tyto 
subjekty vygenerují univerzální certifikát pro komunikaci se 
SÚKL. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. c) bod 1. Proč se názvem léčivého přípravku, jeho sílou, lékovou 
formou, velikostí balení má identifikovat i léčivý přípravek, který bude 
identifikován kódem, pod nímž jsou všechny tyto údaje známy a Ústavu 
k dispozici. Tyto údaje by mohly a měly být poskytovány jen u přípravků, jimž 
nebyl kód přidělen. Ty ovšem není nutné sledovat vůbec, protože se jich nijak 
nedotýká zamýšlený účel sběru dat, tedy sledování dostupnosti registrovaných 
léčivých přípravků v ČR.  

Neakceptováno. 
 
V případě lékáren nelze s určitostí garantovat použití 
správných kódů pro jednoznačnou identifikaci vydaných 
léčivých přípravků.   
Rozšířená míra požadovaných údajů pak v souladu se 
zákonným zmocnění umožní skutečně jednoznačně 
identifikovat vydaný léčivý přípravek. 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. b). Navrhujeme za slova „ zdravotní pojišťovnou,“ doplnit „, 
bylo-li přiděleno,“. Ne každý předepisující poskytovatel má přiděleno 
identifikační číslo zdravotní pojišťovnou. 

Akceptováno. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. c) bod 1. Požadujeme odstranit číslo šarže ze stejných důvodu 
jako ad § 22 odst. 2 písm. k). 

Neakceptováno.  
Údaj o šarži vydávaného léčivého přípravku je jedním ze 
základních identifikačních údajů léčivého přípravku, který je 
součástí hlášení o vydaných léčivých přípravcích, a právě 
strukturu údajů identifikujících léčivý přípravek má stanovit 
prováděcí právní předpis podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o 
léčivech, kterýžto údaj považuje předkladatel za nezbytný pro 
dosažení deklarovaného účelu, tj. k  vyhodnocení aktuální 
situace v otázce dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a 
následně k přípravě odpovídajících opatření.  
Evidence v lékárnách uvádí již nyní číslo šarže léčivých 
přípravků, lékárny údaje o číslech šarží získávají 
z dodacích listů distributorů do svých SW programů 
automaticky.  
Nadto z kontrolní činnosti SÚKL je zřejmé, že evidence 
léčivých přípravků včetně čísla šarže je ve většině lékáren 
běžnou praxí a nebude pro ně představovat žádnou změnu.  
Požadavek na uvedení čísla šarže bude mít odsunutou 
účinnost ke dni 9.2.2019 s ohledem na budoucí aplikaci 
protipadělkových opatření. 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. c) bod 1. Požadujeme odstranit prodejní cenu a cenu původce. 
Nemají žádnou souvislost s účelem novely – sledováním dostupnosti léčivého 
přípravku. Nejde o údaj „identifikující“ léčivý přípravek. Navíc jde o výsostně 
citlivý obchodní údaj, který je obchodním tajemstvím každého provozovatele. 
Nikde není vysvětleno, proč je tento údaj pro sledování dostupnosti léků 
důležitý.  

Akceptováno. 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. c) bod 2. Pozitivně vnímáme, že bylo upuštěno od hlášení výdejů 
léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu. Nebo se alespoň 
domníváme, že tomu tak je, když tyto přípravky nejsou uvedeny v § 38b písm. c) 
bod 2. Přesto ale kvůli jednoznačnému vyznění navrhujeme, aby bylo výslovně 
uvedeno, že výdeje přípravků bez lékařského předpisu povinnosti hlášení 
nepodléhají. 

Akceptováno jinak. 
Původní znění vyhlášky zahrnovalo hlášení všech léčivých 
přípravků, tedy i volně prodejných, aktuální úprava vymezuje 
okruh léčivých přípravků podléhajících hlášení jednoznačně. 
A to tak že se jedná o přípravky  

• registrované nebo neregistrované vydané na lékařský 
předpis podle § 39 odst. 2 zákona o léčivech,  

 
• léčivé přípravky vydané bez lékařského předpisu 

s omezením podle § 39 odst. 5 zákona o léčivech  
 

• nebo léčivé přípravky vydané na žádanky 
poskytovatelů zdravotních služeb, 

Požadovaná informace bude uvedena v odůvodnění.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k novelizačnímu bodu č. 32: 
K § 38b písm. c) bod 4. Ohledně prodejní ceny stejná připomínka jako u § 38b 
písm. c) bod 1. 

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA k důvodové zprávě: 
V důvodové zprávě se uvádí, že hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo 
provedeno, protože hodnocení dopadů bylo údajně provedeno již v RIA k návrhu 
zákona (míněna zřejmě novela č. 66/2017 Sb.). Protože hodnocení prováděcích 
předpisů v rámci hodnocení novely provedeno nebylo, je návrh vyhlášky 
předkládán v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 

Neakceptováno. 
Návrh vyhlášky je uveden v Plánu přípravy vyhlášek na rok 
2016 a povinnost stanovit RIA v něm není zavedena.  
 

V Praze dne 9.3.2018  

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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