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                    Platné znění s vyznačenými změnami                   VI. 
 
 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění 
 
 
 

§ 3a 
 

 (1) Poregistrační studií bezpečnosti u humánního léčivého přípravku se pro 
účely tohoto zákona rozumí jakákoli studie týkající se registrovaného humánního 
léčivého přípravku prováděná za účelem zjištění, popsání nebo kvantifikace 
bezpečnostního rizika, potvrzení bezpečnostního profilu tohoto léčivého přípravku 
nebo zjištění míry účinnosti opatření prováděných v rámci řízení rizik. 
  
 (2) Neintervenční poregistrační studií u humánního léčivého přípravku se pro 
účely tohoto zákona rozumí jakákoli studie, při níž je registrovaný léčivý přípravek 
používán běžným způsobem a v souladu s podmínkami jeho registrace a při níž použití 
léčivého přípravku není určeno zařazením pacienta do takové studie, ale rozhodnutím 
ošetřujícího lékaře nebo zubního lékaře (dále jen „lékař“), přičemž u pacientů se 
nepoužijí žádné dodatečné diagnostické nebo monitorovací postupy a pro analýzu 
shromážděných údajů se použijí epidemiologické metody; neintervenční poregistrační 
studie zahrnují zejména studie epidemiologické, farmakoekonomické a výzkumné. 

 
§ 13 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 
… 
  
 (2) Ústav v oblasti humánních léčiv dále  
 
m) spravuje registr léčivých přípravků s omezením, 
nm) v případě zjištění závady v jakosti léčiva, která nepředstavuje ohrožení života 
nebo zdraví osob, rozhoduje o tom, zda se takové léčivo nebo jeho jednotlivá šarže 
může distribuovat, vydávat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování 
zdravotních služeb. 
 
 (3) Ústav v oblasti humánních léčiv dále  
 
… 
 
n) zřizuje a provozuje centrální datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky 
předepisovaných léčivých přípravků (dále jen "centrální úložiště elektronických 
receptů") zřizuje a provozuje informační systém elektronického receptu (dále jen 
„systém eRecept“),  
 

… 
 

§ 19b 
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(2) Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti humánních léčiv a správní 

orgán vykonávající státní správu v oblasti veterinárních léčiv využívá při výkonu 
působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v 
rozsahu 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
 
b) datum narození, 
 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
 
d) rodné číslo, 
 
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány 
písemnosti podle jiného právního předpisu, 
 
f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení 
čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, 
 
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická 
osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
h) státní občanství, popřípadě více státních občanství., 
 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě 
datum narození otce a matky, 
 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě 
datum narození dítěte, 
 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla, popřípadě 
data narození osvojitelů. 
 
… 
 

§ 33 
 
(2) Po vydání rozhodnutí o registraci držitel rozhodnutí o registraci oznamuje Ústavu 
nebo Veterinárnímu ústavu data skutečného uvedení léčivého přípravku podle 
velikostí balení, typů obalů a kódu přiděleného Ústavem nebo Veterinárním ústavem 
na trh v České republice, a to nejpozději do 2 měsíců po jeho skutečném uvedení na 
tento trh; stejným způsobem rovněž oznámí Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu 
nejméně 2 měsíce předem přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh 
v České republice, to včetně důvodů takového přerušení nebo ukončení. V případě 
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výjimečných okolností lze učinit takové oznámení nejpozději současně s přerušením 
nebo ukončením uvádění léčivého přípravku na trh v České republice. Dojde-li k 
obnovení uvádění léčivého přípravku na trh, je držitel rozhodnutí o registraci povinen 
oznámit neprodleně tuto skutečnost Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu. Držitel 
rozhodnutí o registraci poskytuje Ústavu úplné a správné údaje o objemu dodávek 
léčivých přípravků uvedených na trh v České republice elektronicky; poskytované 
údaje obsahují identifikaci držitele rozhodnutí o registraci, identifikaci léčivého 
přípravku, údaj o ceně léčivého přípravku a informaci o tom, zda byl léčivý přípravek 
dodán lékárně nebo distributorovi; strukturu, způsob, formu a časový interval jejich 
poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis. 
Na výzvu Ústavu nebo Veterinárního ústavu poskytne držitel rozhodnutí o registraci 
Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu údaje týkající se objemu předepisování léčivého 
přípravku a údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České 
republice, které má k dispozici. 

 
§ 77 

 
(1) Distributor je povinen 

… 
 
f) zajistit při dodávkách registrovaných léčivých přípravků evidenci těchto dodaných 
přípravků pomocí jejich kódů a tuto evidenci ukládat po dobu 5 let; distributor 
pravidelně poskytuje Ústavu úplné a správné údaje o objemu léčivých přípravků, které 
distribuoval do lékáren a dalším poskytovatelům zdravotních služeb, jiným 
distributorům, prodejcům vyhrazených léčiv a veterinárním lékařům a o objemu 
reklamních vzorků, které dodal držitelům rozhodnutí o registraci nebo obchodním 
zástupcům, a Veterinárnímu ústavu úplné a správné údaje o objemu léčivých 
přípravků, které distribuoval do lékáren, veterinárním lékařům, chovatelům a výrobcům 
medikovaných krmiv; poskytované údaje obsahují identifikaci distributora, identifikaci 
distribuovaného léčivého přípravku, údaj o ceně léčivého přípravku a identifikaci 
osoby podle písmene c), které byl léčivý přípravek distribuován; strukturu údajů, formu, 
způsob a časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení 
stanoví prováděcí právní předpis, 

 
§ 79a 

 
Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné 

použití 
 

 (1) Pro léčebné účely je individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem 
konopí pro léčebné použití možno předepsat, vydat a použít v souladu s prováděcím 
právním předpisem, který stanoví 
  
a) druhy léčebného konopí a indikace, pro které je lze použít, 
  
b) omezení výdeje individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí 
pro léčebné použití množstvím ve stanoveném období (dále jen „množstevní 
omezení“), 
  
c) specializovanou způsobilost lékaře, který může individuálně připravovaný léčivý 
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přípravek s obsahem léčebného konopí pro jednotlivé diagnózy předepsat. 
  
 (2) Pro účely přípravy individuálně připravovaných léčivých přípravků s 
obsahem konopí pro léčebné použití je provozovatel lékárny oprávněn zpracovávat 
osobní údaje pacienta a předepisujícího lékaře v rozsahu nezbytném pro uskutečnění 
přípravy nebo výdeje v souladu s odstavcem 3. 
  
 (3) Před zahájením přípravy léčivého přípravku na základě elektronického 
receptu na léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití si farmaceut vyžádá 
potřebné údaje v registru pro léčivé přípravky s omezením podle § 81a § 81b a tyto 
údaje zpracuje za účelem zjištění, zda je splněna podmínka množstevního omezení 
pro přípravu. Přípravu neuskuteční, bylo-li pacientovi omezené množství léčivého 
přípravku ve stanoveném období již vydáno, nebo pokud registr pro léčivé přípravky s 
omezením podle § 81a §81b obsahuje záznam o tom, že je uskutečňována příprava, 
kterou bude dosaženo množstevního omezení. Jsou-li podmínky pro přípravu splněny, 
farmaceut neprodleně podá elektronicky hlášení do registru podle § 81a; § 81b; 
hlášení obsahuje údaje podle § 81a odst. 1 písm. a) a b) § 81 odst. 4 písm. a) až c) a 
§ 81b odst. 4 písm. a); technický způsob poskytování údajů podle § 81a odst. 1 písm. 
a) a b) § 81 odst. 4 písm. a) až c) a § 81b odst. 4 písm. a) stanoví prováděcí právní 
předpis. 

 
 

Díl 3  
 

Předepisování, výdej léčivých přípravků a odstraňování léčiv 
 

Oddíl 1 
 

Předepisování léčivých přípravků 
 

§ 80 
 

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

(2) Jedná-li se o lékařský předpis v elektronické podobě pro jednotlivého 
pacienta (dále jen „elektronický recept“), je předepisující lékař povinen zaslat jej podle 
§ 81 do centrálního úložiště elektronických receptů, které mu obratem sdělí 
identifikační znak, kterým je uložený elektronický recept opatřen. Tento identifikační 
znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí 
předepisující lékař sdělit pacientovi. Prováděcí právní předpis stanoví postup a 
podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících 
předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů, způsob 
vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů 
poskytuje předepisujícím lékařům, způsob zasílání elektronických receptů 
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předepisujícími lékaři a způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence 
elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány. Prováděcí právní 
předpis rovněž stanoví způsob nakládání s recepty, které byly v souladu odstavcem 1 
vystaveny v listinné podobě. 
  
 (3) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni 
postupovat tak, aby nedocházelo k nevhodnému nebo nehospodárnému nakládání s 
léčivými přípravky s ohledem na povahu onemocnění a délku zamýšlené léčby daným 
léčivým přípravkem. 
  
 (4) Veterinární léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti veterinární 
lékaři na lékařský předpis vystavený v listinné podobě. 
  
 (5) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni 
postupovat tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění poskytovatele lékárenské péče nebo 
k zásahu do práva pacienta na volbu poskytovatele lékárenské péče. Reklama51) v 
souvislosti s elektronickým receptem se zakazuje. 
  

§ 81  
Centrální úložiště elektronických receptů 

 
 (1) Centrální úložiště elektronických receptů zřizuje Ústav jako svou 
organizační součást k zabezpečení plnění těchto úkolů: 
  
a) přijímat a shromažďovat elektronické recepty zaslané předepisujícími lékaři, 
  
b) sdělit lékaři bezprostředně po obdržení elektronického receptu jeho identifikační 
znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek vydán v lékárně, 
  
c) zpřístupnit bezúplatně elektronický recept, na němž předepsaný léčivý přípravek má 
být vydán, farmaceutovi vydávajícímu v příslušné lékárně léčivé přípravky, a to 
bezprostředně po obdržení jeho žádosti, 
  
d) zabezpečit bezúplatně nepřetržitý přístup do databáze elektronických receptů 
předepisujícím lékařům a farmaceutům vydávajícím v lékárnách předepsané léčivé 
přípravky; rovněž zabezpečit bezúplatně přístup do databáze elektronických receptů 
zdravotním pojišťovnám za účelem provádění kontrolní činnosti podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, 
  
e) zajistit ochranu a bezpečnost v databázi uložených elektronických receptů před 
jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou podle zvláštního právního předpisu36), 
  
f) zajistit ochranu a předání údajů v případě ukončení činnosti, 
  
g) neodkladně označit elektronický recept zpřístupněný podle písmene c) a vydaný 
podle § 82. 
  
 (2) Centrální úložiště elektronických receptů je propojeno s registrem pro léčivé 
přípravky s omezením podle § 81a za účelem zajištění dodržování omezení 
stanoveného v rozhodnutí o registraci podle § 39 odst. 4 písm. c) a omezení 
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stanoveného prováděcím právním předpisem u individuálně připravovaného léčivého 
přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití. 

  
§ 81a 

Registr pro léčivé přípravky s omezením 
 

 (1) Zřizuje se registr pro léčivé přípravky s omezením, jehož účelem je zajistit 
omezení předepsání a výdeje léčivého přípravku na množství stanovené v rozhodnutí 
o registraci podle § 39 odst. 4 písm. c) nebo § 39 odst. 5 a omezení stanoveného 
prováděcím právním předpisem u individuálně připravovaného léčivého přípravku s 
obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „léčivé přípravky s omezením“). Ústav 
jako správce registru pro léčivé přípravky s omezením 
  
a) zpracovává údaje o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích s omezením, 
  
b) zpracovává osobní údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří tyto léčivé 
přípravky předepsali, vydávajících farmaceutech a o pacientech, kterým byly tyto 
léčivé přípravky připraveny nebo vydány, v rozsahu identifikační číslo pojištěnce, 
nejde-li o pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, jméno, příjmení a datum 
narození fyzické osoby, které byl léčivý přípravek vydán, a dále kód léčivého 
přípravku, je-li přidělen Ústavem, vydané množství, datum vystavení receptu, datum 
výdeje a identifikaci předepisujícího poskytovatele zdravotních služeb uvedením jeho 
čísla přiděleného zdravotní pojišťovnou, bylo-li zdravotní pojišťovnou přiděleno, 
vydávajícího farmaceuta uvedením jeho čísla přiděleného Českou lékárnickou 
komorou a provozovatele oprávněného k výdeji, 
  
c) zabezpečuje bezúplatně nepřetržitý přístup předepisujícímu lékaři k údajům podle 
písmen a) a b) vztahujícím se k pacientovi, kterému má být předepsán léčivý přípravek 
s omezením, a to bezprostředně po obdržení žádosti předepisujícího lékaře, 
  
d) zabezpečuje bezúplatně nepřetržitý přístup vydávajícímu farmaceutovi k údajům 
podle písmen a) a b) vztahujícím se k pacientovi, kterému má být připraven nebo 
vydán takový léčivý přípravek s omezením, a to bezprostředně po obdržení žádosti 
vydávajícího farmaceuta, 
  
e) zpracovává a uchovává osobní údaje o pacientech, o předepisujících 
poskytovatelích zdravotních služeb a vydávajících farmaceutech po uskutečnění 
výdeje pouze po dobu, pro kterou je množstevní omezení léčivého přípravku 
stanoveno 
1. v rozhodnutí o registraci podle § 39 odst. 4 písm. c) nebo § 39 odst. 5 u 
registrovaných léčivých přípravků, nebo 
2. v prováděcím právním předpise podle § 79a odst. 1 u individuálně připravovaných 
léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití; v případě, že k výdeji 
nedošlo, počítá se lhůta od data ověření, zda jsou splněny podmínky pro přípravu. 
  
 (2) Registr pro léčivé přípravky s omezením není veřejně přístupný. 
Předepisující lékař a vydávající farmaceut má v registru pro léčivé přípravky s 
omezením přístup k osobním údajům pacienta za účelem ověření, zda jsou ve vztahu 
k tomuto pacientovi, kterému má být takový léčivý přípravek předepsán, připraven 
nebo vydán, splněny podmínky omezení stanoveného v rozhodnutí o registraci 
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léčivého přípravku nebo v prováděcím právním předpise. 
 
 

§ 80 
 

Předepisování léčiv při poskytování zdravotních služeb    

  
 
 (1) Léčivé přípravky při poskytování zdravotních služeb předepisují lékaři 
na lékařský předpis, a to na  
 

a) recept pro konkrétního pacienta vytvářený v elektronické podobě (dále 
jen „elektronický recept“), 

b) recept pro konkrétního pacienta vystavený v listinné podobě podle 
odstavce 6, 

c) recept s modrým pruhem pro konkrétního pacienta vystavený v listinné 
podobě v souladu s jiným právním předpisem na léčivé přípravky 
obsahující omamné nebo psychotropní látky,  

d) žádanku na léčivé přípravky, včetně transfuzních přípravků, pro použití 
při poskytování zdravotních služeb, nebo 

e) žádanku s modrým pruhem vystavenou v listinné podobě v souladu 
s jiným právním předpisem na léčivé přípravky obsahující omamné nebo 
psychotropní látky pro použití při poskytování zdravotních služeb.  

 
(2) Elektronický recept je vytvářen v systému eRecept na základě 

požadavku předepisujícího lékaře, který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření 
elektronického receptu. Rozsah údajů potřebných pro vytvoření elektronického 
receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti stanoví prováděcí právní 
předpis. Součástí zaslaného požadavku na vytvoření elektronického receptu je 
dále vždy informace o pacientem zvoleném způsobu předání identifikačního 
znaku, kterým je elektronický recept označen (dále jen „identifikátor 
elektronického receptu“). 

 
(3) V případě, že požadavek předepisujícího lékaře na vytvoření 

elektronického receptu obsahuje všechny stanovené údaje, systém eRecept 
vytvoří v rámci centrálního úložiště elektronických receptů požadovaný 
elektronický recept. Obratem je předepisujícímu lékaři sdělen bezplatně 
identifikátor elektronického receptu, kterým je elektronický recept označen. 
V případě, že pacient požaduje zaslání identifikátoru elektronického receptu ze 
systému eRecept přímo, systém jej bezplatně sdělí také pacientovi. 
 

(4) Předepisující lékař je povinen, pokud si pacient při předepsání 
léčivého přípravku nezvolil, aby mu identifikátor elektronického receptu byl 
zaslán systémem eRecept, sdělit pacientovi bezplatně identifikátor 
elektronického receptu. Pokud si pacient nezvolí jiný způsob, je mu identifikátor 
elektronického receptu lékařem předán na listinném formuláři (dále jen 
„průvodka“). Další způsoby předání identifikátoru elektronického receptu 
pacientovi stanoví prováděcí právní předpis. 
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(5) Prováděcí právní předpis stanoví 
  
a) postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem 

eRecept,  
b) formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept 

poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům,  
c) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického 

receptu předepisujícími lékaři,  
d) rozsah údajů uváděných na žádance a dobu její platnosti,  
e) rozsah údajů uváděných na průvodce, její vzor a nakládání s ní po 

uskutečnění výdeje, 
f) vzor receptu s modrým pruhem a vzor žádanky s modrým pruhem, údaje 

uváděné na nich a dobu jejich platnosti. 
 
(6) Vystavení receptu v listinné podobě je přípustné jen výjimečně v 

situacích, které stanoví prováděcí právní předpis.  
 
(7) Prováděcí právní předpis dále stanoví  
 

a) rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu 
jeho platnosti, a 

b) způsob nakládání s recepty vystavenými v listinné podobě.  
 
 (8) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni 
postupovat tak, aby nedocházelo k nevhodnému nebo nehospodárnému 
nakládání s léčivými přípravky s ohledem na povahu onemocnění a délku 
zamýšlené léčby daným léčivým přípravkem. 
    
 (9) Při předepisování humánních léčivých přípravků jsou lékaři povinni 
postupovat tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele 
lékárenské péče nebo k zásahu do práva pacienta na volbu poskytovatele 
lékárenské péče. Identifikátor elektronického receptu bez ohledu na způsob 
jeho předání nesmí být doprovázen jakýmkoliv sdělením reklamní povahy. 
Sdělením reklamní povahy ani prvky, které by omezovaly čitelnost údajů 
vyplňovaných lékařem, nesmí být opatřen ani recept vystavený v listinné 
podobě. 

 
§ 80a 

Předepisování léčiv při poskytování veterinární péče 
 

Veterinární lékaři předepisují veterinární a humánní léčivé přípravky 
v rámci své odbornosti při poskytování veterinární péče na lékařský předpi, 
kterým je recept a žádanka v listinné podobě. Lékařský předpis vystavený 
v listinné podobě veterinárním lékařem se při výdeji nepřevádí do elektronické 
podoby. 
 
 

Oddíl 2 
 

Systém eRecept  
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§ 81 

Systém eRecept 
(1) Ústav zřizuje systém eRecept za účelem realizace a podpory 

elektronického předepisování léčivých přípravků. Systém eRecept se skládá 
zejména z 

 
a) centrálního úložiště elektronických receptů, 
b) registru pro léčivé přípravky s omezením,  
c) služby pro nahlížení do vybraných údajů vedených v systému eRecept 

v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků pro 
konkrétního pacienta (dále jen „lékový záznam“), 

d) systému správy souhlasů s možností nahlížet do lékového záznamu (dále 
jen „správa souhlasů“), 

e) služby zaznamenávající a uchovávající informace o všech činnostech do 
systému eRecept přihlášených subjektů (dále jen „žurnál činností“),  

f) služby webové a mobilní aplikace pro lékaře, farmaceuty a pacienty, a 
g) služby poskytující statistické údaje z anonymizované databáze údajů 

vedených v systému eRecept, která obsahuje údaje neumožňující 
zpětnou identifikaci konkrétní fyzické osoby.  

 
(2) Ústav je provozovatelem a technickým a věcným správcem systému 

eRecept. Ústav přistupuje do systému eRecept prostřednictvím přístupových 
práv podle jiného právního předpisu108) za účelem kontrolní činnosti podle 
tohoto nebo jiného zákona a poskytování informací podle tohoto zákona nebo 
jiných právních předpisů včetně statistických informací. Technickou 
dokumentaci systému eRecept vytváří a zveřejňuje Ústav na svých 
internetových stránkách. Změny a úpravy technické dokumentace nabývají 
účinnosti třicátým dnem po jejich zveřejnění na internetových stránkách 
Ústavu, pokud Ústav nestanoví v technické dokumentaci lhůtu delší. 

 
(3) Systém eRecept bezúplatně zabezpečuje 
 

a) bezprostřední sdělení identifikátoru elektronického receptu lékaři, 
případně též pacientovi na jeho žádost,  

b) nepřetržitý přístup farmaceutovi k elektronickému receptu, na jehož 
základě má být předepsaný léčivý přípravek vydán v příslušné lékárně, 

c) nepřetržitý přístup předepisujícímu lékaři k údajům podle § 81b odst. 2 
vztahujícím se k pacientovi, kterému má být předepsán léčivý přípravek s 
omezením, 

d) nepřetržitý přístup vydávajícímu farmaceutovi k údajům podle § 81b odst. 
2 vztahujícím se k pacientovi, kterému má být připraven nebo vydán 
léčivý přípravek s omezením, 

e) nepřetržitý přístup lékaři k elektronickým receptům, jejichž 
prostřednictvím předepsal léčivý přípravek, a dále k údajům zobrazujícím 
se v lékovém záznamu pacienta za podmínek stanovených podle § 81c, 

f) nepřetržitý přístup farmaceutovi k elektronickým receptům, na jejichž 
základě byl v příslušné lékárně vydán léčivý přípravek, a dále k údajům 
zobrazujícím se v lékovém záznamu pacienta za podmínek stanovených 
podle § 81c, 
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g) přístup pacientům ke všem elektronickým receptům, jejichž 
prostřednictvím jim byl předepsán léčivý přípravek, k údajům 
zobrazujícím se v jejich lékovém záznamu podle § 81c, a údajům 
vztahujícím se k nim obsaženým v systému eRecept, 

h) přístup zdravotní pojišťovně k elektronickým receptům, na které byl 
vydán jejím pojištěncům léčivý přípravek hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění, 

i) přístup Ministerstvu zdravotnictví k elektronickým receptům, jejichž 
prostřednictvím byl předepsán léčivý přípravek osobám, za které hradí 
zdravotní služby stát,  

j) přístup Policii České republiky k údajům obsaženým v registru pro léčivé 
přípravky s omezením,  

k) přístup Ústavu zdravotnických informací a statistiky k anonymizované 
databázi údajů vedených v systému eRecept. 
 
 

(4) Ústav prostřednictvím systému eRecept zpracovává 

a) osobní údaje o lékařích, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména a 
příjmení, kontaktní údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem a datum narození  
a identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, 

b) osobní údaje o farmaceutech, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména a 
příjmení, datum narození, kontaktní údaje v podobě stanovené 
prováděcím právním předpisem, a identifikační údaje poskytovatele 
zdravotních služeb oprávněného k výdeji léčivých přípravků, 

c) osobní údaje o pacientech, a to v rozsahu údajů uváděných na lékařském 
předpisu, 

d) údaje o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích včetně názvu, 
množství, prodejní ceny a kódu léčivého přípravku, pokud byl Ústavem 
přidělen. 
 
(5) Ústav je povinen pro zajištění činností jednotlivých součástí systému 

eRecept zajistit ochranu a bezpečnost údajů uložených v systému eRecept před 
jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou podle jiného právního předpisu36). 
 

(6) Jednotlivé součásti systému eRecept jsou vzájemně propojeny.  
 
(7) Systém eRecept eviduje v žurnálu činností každý zaslaný požadavek a 

činnost do něho přihlášených subjektů. Žurnál činností zaznamenává 
v systému eRecept přístup a činnosti všech subjektů oprávněných vstupovat 
do systému eRecept. 
 

(8) Ústav uchovává informace vedené v centrálním úložišti 
elektronických receptů a žurnálu činností, včetně údajů podle odstavce 4, po 
dobu 5 let od uplynutí platnosti elektronického receptu nebo od vytvoření 
elektronického záznamu receptu vystaveného v listinné podobě podle § 81e. Po 
uplynutí této doby se ze systému eRecept odstraní všechny informace 
související s takovým elektronickým receptem nebo elektronickým záznamem o 
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receptu v listinné podobě. 

 
(9) K systému eRecept a jeho součástem přistupuje lékař a farmaceut 

prostřednictvím jemu Ústavem vydaných přístupových údajů a přístupového 
certifikátu poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti poskytuje 
zdravotní služby. Dále k systému eRecept přistupuje prostřednictvím Ústavem 
vydaných přístupových údajů pověřený pracovník zdravotní pojišťovny, 
pověřený pracovník Ministerstva zdravotnictví a pověřený pracovník Policie 
České republiky. Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a 
certifikátů stanoví prováděcí právní předpis. 

 
(10) K systému eRecept dále přistupuje prostřednictvím udělených 

přístupových práv podle jiného právního předpisu108) Ministerstvo zdravotnictví 
a Ústav zdravotnických informací a statistiky za účelem výkonu statistické 
činnosti. 
 

(11) Pacient přistupuje k systému eRecept prostřednictvím 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace109).  

 
(12) Kontaktní místo veřejné správy110) vydá pacientovi na jeho žádost 

ověřený výstup ze systému eRecept obsahující údaje vztahující se k pacientovi, 
které jsou obsažené v systému eRecept, a to v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. 
 

(13) Lékař a farmaceut komunikuje se systémem eRecept přímo nebo 
prostřednictvím komunikačního rozhraní tohoto systému a informačního 
systému využívaného lékařem nebo farmaceutem.  

 
(14) Lékař a farmaceut využívají za účelem předepisování a výdeje 

léčivých přípravků informační systémy, které musí být plně kompatibilní se 
systémem eRecept a odpovídat jeho technické dokumentaci.  

 
(15) Informace, k nimž v systému eRecept mají přístup lékaři a farmaceuti 

prostřednictvím informačních systémů, které využívají, lze využívat pouze 
v rámci poskytování zdravotních služeb. Jiné využití těchto údajů nebo jejich 
zpřístupnění třetím osobám je zakázáno.  

 
  (16) Systém eRecept není veřejně přístupný. 
 
 

§ 81a 
Centrální úložiště elektronických receptů 

 
(1) Centrální úložiště elektronických receptů je v rámci systému eRecept 

zřízeno k zabezpečení 
  

a) shromažďování a ukládání elektronických receptů,  
b) shromažďování a ukládání záznamů o výdeji léčivých přípravků na 

elektronický recept, a to včetně informace o tom, jaký léčivý přípravek byl 
skutečně vydán, 
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c) shromažďování a ukládání elektronických záznamů o receptech 
vystavených v listinné podobě podle § 81e, na jejichž základě byl 
proveden výdej léčivého přípravku, a to včetně informace o tom, jaký 
léčivý přípravek byl skutečně vydán, 

d) shromažďování a ukládání informací týkajících se zacházení s 
elektronickým receptem včetně stavů, ve kterých se elektronický recept 
nachází.  

 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví údaje vedené podle odstavce 1 písm. 

d). 
 
------------------------- 
36) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
108) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů. 
109) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších 
předpisů. 
110) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

§ 81b 
Registr léčivých přípravků s omezením 

 
(1) Registr léčivých přípravků s omezením zajišťuje omezení předepsání a 

výdeje léčivého přípravku na množství a dobu, které jsou stanovené v 
rozhodnutí o registraci podle  
§ 39 odst. 4 písm. c) nebo § 39 odst. 5 a omezení stanoveného prováděcím 
právním předpisem u individuálně připravovaného léčivého přípravku s 
obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „léčivé přípravky s omezením“).  
 
 (2) Předepisující lékař a vydávající farmaceut má v registru pro léčivé 
přípravky  
s omezením přístup k osobním údajům pacienta za účelem ověření, zda jsou ve 
vztahu  
k tomuto pacientovi, kterému má být takový léčivý přípravek předepsán, 
připraven nebo vydán, splněny podmínky omezení stanoveného v rozhodnutí o 
registraci léčivého přípravku nebo v prováděcím právním předpise.  
 

(3) Jsou-li splněny podmínky uskutečnění výdeje léčivého přípravku s 
omezením, vydávající farmaceut léčivý přípravek vydá a bezodkladně učiní do 
registru léčivých přípravků s omezením záznam o uskutečnění výdeje.    

 
(4) Ústav dále prostřednictvím systému eRecept jako správce Registru 

s léčivých přípravků s omezením 
  

a) zpracovává údaje o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích 
s omezením včetně názvu, množství, prodejní ceny a kódu léčivého 
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přípravku, pokud byl Ústavem přidělen, 
b) uchovává údaje podle § 81 odst. 4 písm. a) až c) po uskutečnění výdeje, a 

to po dobu, pro kterou je množstevní omezení léčivého přípravku 
stanoveno  
1. v rozhodnutí o registraci podle § 39 odst. 4 písm. c) nebo § 39 odst. 5 
u registrovaných léčivých přípravků, nebo  
2. v prováděcím právním předpise podle § 79a odst. 1 u individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití; v případě, že k výdeji nedošlo, počítá se lhůta od data ověření, 
zda jsou splněny podmínky pro přípravu. 
  

 
§ 81c 

Lékový záznam 
 

(1) Lékový záznam umožňuje nahlížení na údaje o léčivých přípravcích 
předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené 
v centrálním úložišti elektronických receptů, a to pokud systém eRecept na 
základě informací obsažených v elektronickém receptu ztotožnil pacienta 
uvedeného na elektronickém receptu vůči registru obyvatel prostřednictvím 
informačního systému základních registrů. 

 
(2) Lékový záznam je dostupný lékaři a farmaceutovi, pokud jednoznačně 

identifikoval pacienta v systému eRecept. 
 

(3) Lékový záznam pacienta umožňuje nahlížet v centrálním úložišti 
elektronických receptů na  

 
a) informace o předepsaných léčivých přípravcích, 
b) informace o vydaných léčivých přípravcích, 
c) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci 

jehož činnosti lékař pacientovi předepsal léčivý přípravek, a to v rozsahu 
jméno, popřípadě jména a příjmení a kontaktní údaje lékaře, názvu 
poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a 
identifikačního číslo pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou, 
a 

d) identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské péče, v rámci 
jehož činnosti farmaceut pacientovi předepsaný léčivý přípravek vydal, a 
to v rozsahu jméno, popřípadě jména a příjmení vydávajícího farmaceuta, 
názvu poskytovatele lékárenské péče, adresy a kontaktních údajů 
lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán. 

 
(4) Pacient nahlíží prostřednictvím lékového záznamu na údaje podle 

odstavce 3 vztahující se k němu a dále do žurnálu činností v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem. 

 
(5) Lékař může za podmínek podle § 81d nahlížet na údaje pacienta 

prostřednictvím jeho lékového záznamu pouze v souvislosti s poskytováním 
zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to jako 

a) lékař registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, 
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b) jiný ošetřující lékař při poskytování zdravotních služeb, 
c) lékař v rámci zásahu zdravotnické záchranné služby, 
d) lékař v rámci urgentního příjmu, nebo 
e) lékař lékařské služby první pomoci. 

 
(6) Farmaceut může za podmínek podle § 81d nahlížet na údaje 

prostřednictvím lékového záznamu pacienta pouze v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to  

a) při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného 
elektronického receptu, na který dosud nebyly vydány všechny předepsané 
léčivé přípravky, nebo 

b) po zadání čísla cestovního pasu nebo občanského průkazu v rámci 
osobní konzultace s pacientem, který farmaceutovi předloží tento doklad 
totožnosti. 

 
 (7) Systém eRecept umožní lékaři nebo farmaceutovi podle odstavců 5 a 6 
nahlížet prostřednictvím lékového záznamu na údaje pacienta podle odstavce 3 
nejdéle po dobu 1 roku od vytvoření takových údajů. 
 
 

§ 81d 
Správa souhlasů  

 
 

(1) Lékař a farmaceut může nahlížet prostřednictvím lékového záznamu 
pacienta na údaje podle § 81c odst. 3, nevysloví-li pacient nesouhlas s možností 
nahlížet do jeho lékového záznamu. 

 
(2) Pacient může kdykoliv vyslovit nesouhlas s možností nahlížet 

na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu. Takový 
nesouhlas platí pro všechny lékaře a farmaceuty. 

 
(3) V případě, že pacient vyjádřil nesouhlas podle odstavce 2, může 

následně kdykoliv odvolat svůj nesouhlas nebo vyslovit souhlas s nahlížením 
na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu pro konkrétního 
lékaře a farmaceuta. 
 

(4) Správa souhlasů jako součást systému eRecept zajišťuje  
 

a) evidenci pacientem udělených či odvolaných souhlasů k možnosti 
nahlížet na údaje podle § 81c odst. 3,  

b) službu ověření oprávnění přístupu lékaře a farmaceuta k lékovému 
záznamu pacienta. 
 
(5) Postup a podmínky pro vyslovení nesouhlasu pacienta nebo jeho 

odvolání a pro správu souhlasů pacientem stanoví prováděcí právní předpis. 
 
 

 Oddíl 23 
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 Výdej léčivých přípravků a prodej vyhrazených léčivých přípravků  
 

§ 81e 
Výdej léčivých přípravků 

 
Výdej léčivých přípravků 

 
(1) Léčivé přípravky vázané na lékařský předpis se vydávají na  

a) základě elektronického receptu ověřeného pomocí jeho 
identifikátoru,  

b) platný recept vystavený v České republice v listinné podobě podle 
§ 80 odst. 6,  

c) recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě v souladu 
s jiným právním předpisem na léčivé přípravky obsahující omamné 
nebo psychotropní látky,  

d) platný recept vystavený v některém z členských států Evropské 
unie,  

e) žádanku podle § 80 odst. 1 písm. d) a e), nebo 
f) lékařské předpisy vystavené veterinárními lékaři. 

 
(2) Léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky, které 

mohou být vydány pouze na recept s modrým pruhem podle jiného právního 
předpisu, nelze vydat na lékařský předpis vystavený v jiném členském státě. 
 

(3) Vydávající farmaceut může doplnit nebo opravit údaje uvedené na 
elektronickém receptu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 

 
(4) Při výdeji na základě elektronického receptu musí vydávající 

farmaceut neprodleně sdělit centrálnímu úložišti elektronických receptů, že 
předepsaný léčivý přípravek byl již vydán. 
 

(5) Při výdeji léčivého přípravku na základě receptu vystaveného 
v listinné podobě podle § 80 odst. 6 farmaceut převede údaje z tohoto receptu 
do elektronické podoby, a to ve formě jeho elektronického záznamu. Způsob a 
rozsah převedení údajů z receptu vystaveného v listinné podobě do 
elektronické podoby po výdeji léčivého přípravku provedeném na jeho základě 
stanoví prováděcí právní předpis. 

  
§ 82 

 
Obecné zásady 

 
 (1) Léčivé přípravky se vydávají na platný lékařský předpis nebo na lékařský 
předpis vystavený v některém z členských států, pokud není rozhodnutím o registraci 
stanoveno jinak. Léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky, které 
mohou být vydány pouze na recept s modrým pruhem podle zvláštního právního 
předpisu, nelze vydat na lékařský předpis vystavený v jiném členském státě. Způsob 
předepisování, údaje uváděné na lékařském předpisu a pravidla používání lékařských 
předpisů stanoví prováděcí právní předpis. Při výdeji na elektronický recept musí 
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vydávající farmaceut neprodleně sdělit centrálnímu úložišti elektronických receptů, že 
předepsaný léčivý přípravek byl již vydán. Před výdejem léčivého přípravku, jehož 
výdej je vázán na lékařský předpis, farmaceut ověří platnost tohoto předpisu. 
Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověření lékařského předpisu, vedení 
evidence výdeje, poskytování informací o vydávaných léčivých přípravcích a způsob 
výdeje. Výdejem na platný lékařský předpis je též výdej léčivého přípravku podle § 39 
odst. 4 předepsaného lékařem bez specializované způsobilosti.  
  
 (2) Léčivé přípravky jsou oprávněny vydávat v lékárnách a zařízeních 
uvedených v písmenech c) až g) osoby uvedené v písmenech a) až g). Jde o tyto 
osoby:  
  

a) farmaceuti v lékárnách,  
b) farmaceutičtí asistenti33) v lékárnách, a to jen léčivé přípravky, jejichž výdej 

není vázán na lékařský předpis, s výjimkou léčivých přípravků vydávaných bez 

lékařského předpisu s omezením; a dále jsou oprávněni vydávat léčivé 

přípravky na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, přičemž 
nesmí provést záměnu podle § 83 odst. 2,  

c) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví s odbornou způsobilostí k 
výkonu zdravotnického povolání lékaře, jiní zdravotničtí pracovníci a jiní 
odborní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického 
povolání73), a to pouze imunologické přípravky za účelem očkování,  

d) lékaři, farmaceuti nebo jiní zdravotničtí pracovníci zařízení transfuzní služby 
pověření k této činnosti, a to pouze krevní deriváty; prováděcí právní předpis 
stanoví rozsah a způsob výdeje krevních derivátů,  

e) lékaři, farmaceuti nebo jiní zdravotničtí pracovníci zařízení transfuzní služby a 
krevní banky pověření k této činnosti, a to pouze transfuzní přípravky; 
prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah výdeje transfuzních 
přípravků,  

f) lékaři, farmaceuti nebo jiní zdravotničtí pracovníci na pracovišti nukleární 
medicíny poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou pověřeni odpovědnou 
osobou podle § 79 odst. 7, a to pouze radiofarmaka na tomto pracovišti 
připravená podle § 79 odst. 2 písm. b), nebo  

g) lékaři, farmaceuti nebo jiní zdravotničtí pracovníci na imunologickém či 
mikrobiologickém pracovišti poskytovatele zdravotních služeb nebo zařízení 
ochrany veřejného zdraví, kteří jsou pověřeni odpovědnou osobou podle § 79 
odst. 7, a to pouze humánní autogenní vakcíny na tomto pracovišti připravené 
podle § 79 odst. 2 písm. c).  

 Léčivé přípravky jsou dále oprávněni vydávat veterinární lékaři oprávnění 
vykonávat odbornou veterinární činnost podle zvláštního právního předpisu18), a to 
léčivé přípravky pro léčbu zvířat. Tímto ustanovením není dotčeno používání léčivých 
přípravků při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče podle § 5 odst. 8.  
  
 (3) Provozovatelé oprávnění k výdeji podle odstavce 2  
  

a) zajistí, aby nebyla ohrožena jakost léčivých přípravků a že zacházení s léčivými 
přípravky odpovídá podmínkám stanoveným v rozhodnutí o jejich registraci,  

b) odebírají léčivé přípravky podléhající registraci podle § 25 pouze od výrobce, 
jde-li o jím vyrobené léčivé přípravky, od distributora nebo z lékárny v souladu s 
odstavcem 4,  
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c) nesmí, s výjimkou úpravy a přípravy léčivých přípravků nebo výdeje pro 
poskytovatele zdravotních služeb, narušit celistvost balení léčivého přípravku 
podléhajícího registraci podle § 25,  

d) jsou povinni zajistit při výdeji léčivých přípravků uvedených v 75 odst. 1 písm. a) 
a b) evidenci výdeje pomocí jejich kódů a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let; 
dále jsou povinni poskytovat Ústavu údaje o vydaných léčivých přípravcích, a to 
elektronicky; poskytované údaje obsahují identifikaci provozovatele 
oprávněného k výdeji, identifikaci předepisujícího lékaře, identifikaci subjektu, 
kterému byl přípravek vydán, a identifikaci vydaného léčivého přípravku, údaje 
o ceně léčivého přípravku; strukturu údajů, způsob, formu a časový interval 
jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví prováděcí 
právní předpis,  

e) vedou úplnou a průkaznou evidenci skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých 
přípravků uvedených v § 75 odst. 1 písm. a) a b) po jednotlivých položkách 
umožňující rozlišit lékovou formu, množství léčivé látky obsažené v jednotce 
hmotnosti, objemu nebo lékové formy, typ obalu a velikost balení léčivého 
přípravku, včetně kódu léčivého přípravku, pokud byl Ústavem nebo 
Veterinárním ústavem přidělen, a uchovávají tuto evidenci po dobu 5 let,  

f) jde-li o provozovatele lékárny, provedou v případě postupu držitele rozhodnutí o 
registraci podle § 33 odst. 3 písm. c) veškerá opatření potřebná k tomu, aby 
lékárna mohla uskutečnit výměnu léčivého přípravku, u něhož byla zjištěna 
závada v jakosti; prováděcí právní předpis stanoví obsahové náležitosti a 
způsob vedení evidence související s výměnou stažených léčivých přípravků,  

g) jde-li o provozovatele lékárny, který je zároveň držitelem povolení k distribuci, je 
při objednání dodávky léčivého přípravku povinen oznámit distributorovi, zda 
léčivý přípravek odebírá jako provozovatel lékárny nebo jako distributor,  

h) jde-li o provozovatele lékárny, je povinen použít léčivé přípravky dodané 
distributorem v souladu s § 77 odst. 1 písm. h) výhradně k výdeji pacientům 
nebo poskytovatelům zdravotních služeb.  

  
 (4) Pokud lékárna vydává léčivé přípravky poskytovatelům lůžkové péče, musí 
být poskytovatel lůžkové péče uveden v rozhodnutí vydaném takové vydávající 
lékárně podle zákona o zdravotních službách. Nejde-li o léčivé přípravky, které se v 
lékárně připravují, může je lékárna odebrat od jiné lékárny pouze výjimečně, a to v 
případě, kdy nemá takový léčivý přípravek k dispozici a nemůže jej v potřebném čase 
získat od distributora, nebo když má jiná lékárna nevyužité zásoby léčivého přípravku, 
které nelze vrátit distributorovi. Takové poskytování a odebírání léčivých přípravků 
mezi lékárnami se nepovažuje je možné jen mezi poskytovateli zdravotních služeb 
poskytujících lékárenskou péči9) a nepovažuje se za distribuci a lékárna o něm 
vede evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. 
Lékárna, jejíž provozovatel je zároveň držitelem povolení k distribuci, nesmí užít k 
distribuci léčivé přípravky, které odebrala jako lékárna.  
  
 (5) Léčivé přípravky připravené na pracovišti nukleární medicíny poskytovatele 
zdravotních služeb a humánní autogenní vakcíny připravené na imunologickém nebo 
mikrobiologickém pracovišti poskytovatele zdravotních služeb se vydávají pouze pro 
poskytovatele zdravotních služeb.  
  
 (6) Vyhrazené léčivé přípravky jsou oprávněni prodávat pouze způsobilí 
prodejci vyhrazených léčivých přípravků podnikající podle zvláštního právního 
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předpisu74). Vyhrazené léčivé přípravky mohou odebírat výhradně od výrobce, jde-li o 
jím vyrobené vyhrazené léčivé přípravky, nebo od distributora a mohou je skladovat 
pro potřebu prodeje za podmínek stanovených výrobcem léčivých přípravků.  
  
 (7) Provozovatelé vydávající léčivé přípravky podle odstavce 2 jsou povinni 
poskytovat informace o správném používání a uchovávání léčivých přípravků; osoby 
uvedené v odstavci 6 splní tuto povinnost prodejem léčivého přípravku obsahujícího 
příbalovou informaci.  
 
  

 § 83  
 

 Výdej léčivých přípravků v lékárně  
 
 (1) Provozovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky vydá lékařem předepsaný 
léčivý přípravek nebo vyžádaný léčivý přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský 
předpis; při výdeji léčivých přípravků v lékárně je povinen postupovat v souladu se 
stanovenou klasifikací léčivého přípravku pro výdej podle § 39. Je-li léčivý přípravek 
zařazen do kategorie výdeje i bez lékařského předpisu a pacient takový výdej 
požaduje, provozovatel lékárny nesmí podmiňovat vydání léčivého přípravku 
pacientovi předložením lékařského předpisu bez předchozího vyhodnocení toho, zda v 
tomto případě jsou tato omezení dodržena.  
 
 (2) Vyznačí-li předepisující lékař na lékařském předpisu, že trvá na vydání 
předepsaného léčivého přípravku, může provozovatel oprávněný vydávat léčivé 
přípravky podle § 82 odst. 2 vydat pouze předepsaný léčivý přípravek. V ostatních 
případech informuje pacienta o možných alternativách k vydávanému léčivému 
přípravku a s jeho souhlasem je oprávněn zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný 
léčivý přípravek, který je shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti, obsahuje 
stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou. Záměnu 
léčivého přípravku pro účely jeho úhrady může stanovit zákon upravující veřejné 
zdravotní pojištění. Prováděcí právní předpis stanoví způsob výdeje a vyznačení 
možnosti záměny léčivého přípravku na lékařském předpisu. 
  
 (3) Nemá-li farmaceut léčivý přípravek předepsaný lékařem k dispozici a je-li 
nezbytné jeho okamžité vydání, vydá jiný léčivý přípravek odpovídajících léčebných 
vlastností, který má k dispozici. Prováděcí právní předpis stanoví případy, kdy je 
nezbytné okamžité vydání léčivého přípravku, a rozsah nahrazení předepsaného 
léčivého přípravku.  
  
 (4) V případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý 
přípravek vydán, a nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího 
lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České 
republiky. Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může být vydán 
i jiné osobě, než které je léčivý přípravek předepsán. Pokud však má farmaceut 
pochybnost, že osoba, které léčivý přípravek vydává, není schopna zaručit správné 
používání léčivého přípravku nebo jej může zneužít, léčivý přípravek nevydá. Léčivý 
přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, nevydá farmaceut nebo 
farmaceutický asistent také v případě podezření ze zneužití tohoto léčivého přípravku.  
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 (5) Pro účely vydávání léčivých přípravků na lékařský předpis s omezením 
podle § 39 odst. 4 nebo léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením podle 
§ 39 odst. 5 je provozovatel oprávněný k výdeji oprávněn zpracovávat osobní údaje 
pacienta v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výdeje v souladu s rozhodnutím o 
registraci daného léčivého přípravku. Vydávající farmaceut si s ohledem na charakter 
omezení vyžádá potřebné údaje v registru pro léčivé přípravky s omezením podle § 
81a § 81b a tyto údaje zpracuje za účelem zjištění, zda jsou splněny podmínky výdeje. 
Farmaceut výdej neprovede, bylo-li pacientovi omezené množství léčivého přípravku 
ve stanoveném období již vydáno, nebo pokud nebyly splněny jiné podmínky výdeje. V 
případě uskutečnění výdeje vyžadujícího ověření podmínek výdeje v registru pro 
léčivé přípravky s omezením podle § 81a neprodleně § 81b neprodleně podá 
vydávající farmaceut elektronicky hlášení do tohoto registru; hlášení obsahuje údaje 
podle § 81a odst. 1 písm. b) § 81 odst. 4 písm. a) až d); technický způsob poskytování 
uvedených údajů stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (6) Provozovatel lékárny je dále povinen  
  

a) při výdeji informovat pacienta o skutečné výši úhrady z veřejného zdravotního 
pojištění za vydávaná balení souhrnně na každé položce lékařského předpisu,  

b) postupovat při výdeji léčivých přípravků a vedení evidence výdejů v souladu s 
pravidly správné lékárenské praxe stanovenými prováděcím právním 
předpisem.  

  
 (7) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence o výdeji, 
obsahové náležitosti dokumentace výdeje a postup při výdeji.  
  
 (8) Při výdeji individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí 
pro léčebné použití je provozovatel oprávněný k výdeji oprávněn zpracovávat osobní 
údaje pacienta a předepisujícího poskytovatele zdravotních služeb za účelem 
potvrzení, že daný individuálně připravovaný léčivý přípravek byl vydán.  
  
… 
 

§ 93b 
 
 (1) Lékař, zubní lékař, farmaceut nebo jiný zdravotnický pracovník, který 
zaznamenal podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek nebo jiné 
skutečnosti související s použitím léčivého přípravku, které jsou závažné pro zdraví 
pacientů, je povinen 
  
a) toto neprodleně oznámit Ústavu, a to i tehdy, jestliže léčivý přípravek nebyl použit v 
souladu se souhrnem údajů o přípravku nebo byl zneužit, a 
  
b) poskytnout součinnost při ověřování skutečností souvisejících s podezřením na 
nežádoucí účinek a na vyžádání zpřístupnit Ústavu příslušnou dokumentaci, včetně 
dokumentace obsahující osobní údaje. 
 
 

… 
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Díl 2  

Přestupky 
 

§ 103 
  
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) zachází s léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy 
zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie povolení, schválení, registraci 
nebo souhlas k zacházení s léčivy vyžaduje, 
  
b) uvede na trh léčivý přípravek podléhající povinně registraci podle § 25 nebo 
registraci centralizovaným postupem Evropské unie podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie24), aniž by tomuto přípravku byla taková registrace udělena, 
nebo uvede na trh takový léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými 
rozhodnutím o registraci, 
  
c) uvede na trh padělaný léčivý přípravek, 
  
d) v rozporu s § 77a odst. 2 zprostředkovává humánní léčivé přípravky bez registrace 
provedené příslušným orgánem členského státu, 
  
e) doveze ze třetích zemí léčivou látku v rozporu s § 70 odst. 2, nebo 
  
f) v rozporu s § 24a odst. 2 neposkytne ve stanovené lhůtě požadované údaje., 
  
g) získá nebo využívá údaje z informačního systému lékaře nebo farmaceuta, 
který mu dodala, v rozporu s § 81 odst. 14. 
 

… 
   
 (9) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že 
  
a) odebere léčivý přípravek podléhající registraci podle § 25 v rozporu s § 82 odst. 3 
písm. b), 
  
b) v rozporu s § 82 odst. 3 písm. c) naruší celistvost balení léčivého přípravku 
podléhajícího registraci podle § 25, 
  
c) v rozporu s § 82 odst. 3 písm. d) nevede nebo neuchovává evidenci výdeje léčivých 
přípravků nebo neposkytne údaje o vydaných léčivých přípravcích, 
  
d) nevede evidenci nebo ji neuchovává podle § 82 odst. 3 písm. e), nebo 
  
e) nesdělí pacientovi identifikační znak podle § 80 § 80 odst. 4., 
 
f) poskytne údaje obsažené v jeho informačním systému třetí osobě v rozporu s 
§ 81 odst. 15. 
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… 
  
 (14) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že při 
předepisování léčivých přípravků nezajistí dodržení podmínek stanovených v § 80 
odst. 5 § 80 odst. 9. 
  
  

… 
 

§ 105 
 

… 
 

(2) Distributor se dopustí přestupku tím, že 
 
… 
 
i) neposkytne údaje o objemu distribuovaných léčivých přípravků podle § 77 odst. 1 
písm. f), 
 
… 
 

(5) Držitel rozhodnutí o registraci se dopustí přestupku tím, že 
 
a) nesplní povinnost uloženou mu v rozhodnutí o registraci podle § 32 odst. 3 nebo 4, 
 
b) nezavede změny nebo neinformuje Ústav nebo Veterinární ústav podle § 33 odst. 1, 
 
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 33 odst. 2 podle věty první a třetí, odst. 4 
nebo 5, 
 
d) neposkytne údaje o objemu dodávek léčivého přípravku uvedeného na trh v České 
republice podle § 33 odst. 2 věty poslední čtvrté a páté, 
 
… 

 
 

§ 107 
  
 (1) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 105 odst. 6 písm. d) bodu 2 nebo 3, § 105 
odst. 6 písm. j), § 106 odst. 3 písm. a) nebo c) nebo § 106 odst. 5 písm. b), 
  
b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 103 odst. 1 písm. f), § 103 odst. 4 písm. b), § 
103 odst. 5 písm. b), § 103 odst. 6 písm. c), § 103 odst. 7 písm. a) až c), § 103 odst. 10 
písm. c), e) nebo g), § 103 odst. 11 písm. a), g) nebo h), § 103 odst. 12 písm. d), § 104 
odst. 7 písm. a), § 105 odst. 2 písm. e) nebo l), § 105 odst. 4 písm. a), c) nebo e) až h), 
§ 106 odst. 1 nebo 2, § 106 odst. 3 písm. b) nebo § 106 odst. 4 nebo § 106 odst. 5 
písm. a), 
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c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 103 odst. 5 písm. a), § 103 odst. 6 písm. e), 
§ 103 odst. 7 písm. d), § 103 odst. 8 nebo 9, § 103 odst. 10 písm. a), b), d), f) nebo i), 
§ 103 odst. 11 písm. b) až f) nebo i), § 103 odst. 12 písm. a) až c) nebo e), § 103 odst. 
14, § 104 odst. 5 písm. b) nebo c), § 104 odst. 7 písm. h) nebo i), § 104 odst. 9 nebo 10, 
§ 104 odst. 13, § 105 odst. 2 písm. m) až p), § 105 odst. 4 písm. b) nebo d), § 105 odst. 
5 písm. c), h), k), p), x) nebo y) nebo § 105 odst. 6 písm. c) nebo d) bodu 1, § 105 odst. 
6 písm. e), f), g), h), i), k), n) nebo o) nebo § 105 odst. 7, 8 nebo 9 nebo § 106 odst. 3 
písm. d), e) nebo f), 
  
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 103 odst. 2, § 103 odst. 4 písm. a), c), d) 
nebo e), § 103 odst. 5 písm. c) nebo d), § 103 odst. 6 písm. b), d) nebo f), § 103 odst. 
10 písm. h), § 104 odst. 4, § 104 odst. 5 písm. a), § 104 odst. 6, § 104 odst. 7 písm. d) 
až g), § 104 odst. 8, § 104 odst. 11 nebo 12, § 105 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až d), 
f) až h), i) až k) nebo q), § 105 odst. 3 nebo odst. 5 písm. i), l), m), n), r), s), t), u), v), w) 
nebo § 105 odst. 6 písm. a), b) nebo l), 
  
e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 103 odst. 1 písm. a) až e) písm. a) až e) 

nebo g), § 103 odst. 3 písm. a) až c), § 103 odst. 5 písm. e), § 103 odst. 6 písm. a) 

nebo g), § 103 odst. 9 písm. f), § 103 odst. 13, § 104 odst. 1 až 3, § 104 odst. 7 písm. 

b) nebo c), § 105 odst. 2 písm. r) až t), § 105 odst. 5 písm. a), b), d), e), f), g), j), o) nebo 

q) nebo § 105 odst. 6 písm. a). 

  
 (2) Za přestupek podle § 105 odst. 2 písm. t) a § 106 odst. 1 až 3 lze uložit i 
zákaz činnosti, a to až na dobu 2 let. 
  

§ 108 
  
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) zachází s léčivy bez povolení, schválení, registrace nebo souhlasu v případě, kdy 
zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie povolení, schválení, registraci 
nebo souhlas k zacházení s léčivy vyžaduje, 
  
b) doveze nebo vyveze transfuzní přípravek nebo surovinu pro další výrobu v rozporu 
s § 24 odst. 4 nebo neinformuje o uskutečnění dovozu ze třetí země nebo o 
uskutečnění vývozu do třetí země podle § 24 odst. 7, 
  
c) uvede na trh léčivý přípravek podléhající povinně registraci podle § 25 nebo 
registraci centralizovaným postupem Evropské unie podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie24), aniž by tomuto přípravku byla taková registrace udělena, 
nebo uvede na trh takový léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými 
rozhodnutím o registraci, 
  
d) v rozporu s § 78 odst. 1 přechovává látky, které mají anabolické, protiinfekční, 
protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky nebo 
prekursory, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků, aniž 
je k tomu oprávněna, 
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e) připraví léčivý přípravek, aniž je k tomu podle § 79 odst. 2 oprávněna, 
  
f) vydá nebo prodá léčivý přípravek, aniž je k tomu podle § 82 odst. 2 nebo 6 
oprávněna, nebo zajišťuje zásilkový výdej léčivých přípravků, aniž je osobou k tomu 
podle § 84 odst. 2 oprávněnou, anebo jako osoba, která byla držitelem rozhodnutí o 
registraci, nesplní povinnost stáhnout léčivý přípravek z oběhu podle § 34 odst. 8, 
  
g) uvede na trh padělaný léčivý přípravek, nebo 
  
h) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito 
jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého nebo poskytne jeho tiskopis 
jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak 
neoprávněně získá takový tiskopis., 
  
i) jako lékař předá pacientovi identifikátor elektronického receptu za úplatu 
v rozporu s § 80 odst. 4, 
 
j) jako lékař nebo farmaceut uvede při nahlížení na údaje prostřednictvím 
lékového záznamu pacienta nepravdivou roli a neoprávněně tak nahlédne na 
údaje zobrazené prostřednictvím lékového záznamu pacienta v rozporu s § 81c 
odst. 5 nebo 6, 

 
k) jako farmaceut nepřevede údaje obsažené na receptu vystaveném v listinné 
podobě do elektronické podoby podle § 81e odst. 5, 
 
l) jako lékař nebo farmaceut v rozporu s § 81 odst. 15 zpřístupní nebo předá 
údaje obsažené v jeho informačním systému třetí osobě. 
 
 
 (2) Fyzická osoba se jako osoba zacházející s léčivy dopustí přestupku tím, že 
  
a) zachází s léčivy v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nebo § 79 odst. 10 anebo předepíše 
léčivý přípravek na lékařský předpis s omezením v rozporu s § 39 odst. 4, nebo při 
předepisování léčivých přípravků postupuje v rozporu s § 80 odst. 1 předepíše 
pacientovi léčivý přípravek na recept v listinné podobě v rozporu s § 80 odst. 6, 
  
… 
 (9) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 7 písm. b), 
  
b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo k), odstavce 2 písm. 
a) nebo b), odstavce 3, 4 nebo odstavce 5 písm. b) nebo c), odstavce 6 nebo odstavce 
7 písm. a), 
  
c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 5 písm. d), 
e) nebo f), 
  
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d) až f), odstavce 2 
písm. c) nebo d), 
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e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo g) g), j) nebo l) 
nebo odstavce 2 písm. e). 
  
 (10) Za přestupek podle odstavců 3 až 5 lze uložit i zákaz činnosti, a to až na 
dobu 2 let. 
  
 (11) Za přestupek podle odstavce 8 se uloží zákaz činnosti. 
  

§ 108a 
zrušen 

 
§ 108b 
zrušen 

 
§ 109 

 
Přestupky projednávají 
  
a) Ústav, jde-li o přestupky uvedené v § 13 odst. 2 písm. i), s výjimkou přestupku podle 
§ 108 odst. 1 písm. h), který projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
  
b) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o přestupky uvedené v § 11 písm. e), 
  
c) Veterinární ústav, jde-li o přestupky uvedené v § 16 odst. 2 písm. g), 
  
d) krajská veterinární správa, jde-li o přestupky uvedené v § 17 písm. c), 
  
e) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany, jde-li o 
přestupky poskytovatelů zdravotních služeb v působnosti těchto ministerstev. 
 
 

§ 112 
 
(5) Náhrady výdajů podle odstavce 1 nejsou příjmem rozpočtu podle zvláštního 
právního předpisu85) a jsou příjmem zvláštního účtu Ústavu nebo Veterinárního 
ústavu, který je součástí rezervního fondu těchto organizačních složek státu. 
Prostředky na tomto účtu nejsou příjmy rozpočtu podle zvláštního právního 
předpisu85), jde o mimorozpočtové zdroje, které používá Ústav nebo Veterinární ústav 
přímo pro zajištění své činnosti prováděné podle tohoto zákona nebo podle zvláštních 
právních předpisů99), nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových 
zdrojů, nestanoví-li zákon jinak. 
 

§ 114 
 

Zmocňovací ustanovení 
  
 (1) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 7, § 24 odst. 
2, 3, 4, 8 a 9, § 33 odst. 2, § 53b odst. 2, § 56 odst. 6, § 67 odst. 2 a 4, § 67 odst. 5 
písm. b) a c), § 67 odst. 7 písm. b), § 67 odst. 10 a 11, § 77 odst. 1 písm. f) a q), § 79a 
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odst. 1 a § 80 odst. 2, 4, 5 a 7, § 81 odst. 4 písm. e), odst. 8 a 11, § 81b odst. 1 a 2, 
§ 81c odst. 4, § 81d odst. 5, § 81e odst. 3 a 5, § 82 odst. 2 písm. d) a e) a § 82 odst. 
3 písm. d). 
  
 (2) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství vydají vyhlášky k 
provedení § 2 odst. 2 písm. c), § 5 odst. 4, § 8 odst. 1 a 5, § 23 odst. 5, § 23 odst. 6, § 
26 odst. 5 písm. n), § 26 odst. 7, § 27 odst. 5, 7, 11 a 12, § 28 odst. 1 písm. c), § 28 
odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 3, § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3, § 34 odst. 
1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 až 3, 5 a 6, § 38, § 39 odst. 5, § 40 odst. 2 písm. f), § 40 
odst. 3, § 44 odst. 3 a 9 písm. f), § 45 odst. 7 písm. b), § 49 odst. 5, § 49b odst. 2, § 59a 
odst. 3, § 63 odst. 1 a 6, § 64 písm. j) a v), § 69 odst. 2, § 70 odst. 1, § 71 odst. 2 a 6, § 
72 odst. 1, § 73 odst. 9 písm. b), § 74 odst. 1 a 5, § 75 odst. 2, § 76 odst. 2, § 77 odst. 
1 písm. e), f), g), h) a i), § 77 odst. 3 a 5 písm. a) a b), § 79 odst. 1 písm. c), § 79 odst. 
2, 8 písm. a) a c), § 79 odst. 10, § 82 odst. 1, § 82 odst. 3 písm. f), § 82 odst. 4, § 83 
odst. 2, 3, 5 a 7, § 84 odst. 3, § 85 odst. 1, § 86 odst. 1, § 91 odst. 2 písm. f), § 93j odst. 
1, § 95 odst. 2 písm. b) a § 112 odst. 2, odst. 4 písm. c) a odst. 7. 
  
 (3) Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem 
zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 80. Vláda stanoví nařízením podle § 80 
odst. 6 situace, za nichž je možné výjimečně vystavit recept v listinné podobě. 
  
 (4) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3, 11 a 13, § 
48 odst. 2, 3 a 6, § 60 odst. 2, 4, 5 a 9, § 61 odst. 2 písm. a) a b) bodů 1 a 6, § 61 odst. 
2 písm. c), § 61 odst. 4 písm. e) a § 78 odst. 3 a 4. 
 
 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Přístupové údaje do centrálního úložiště elektronických receptů, které Státní 
ústav pro kontrolu léčiv udělil na žádost subjektům do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se považují za přístupové údaje k informačnímu systému 
elektronického receptu (dále jen „systém eRecept“). 
 

2. Postup podle § 81d zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije po dobu 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. V tomto období je možné využít služby pro nahlížení 
do vybraných údajů vedených v systému eRecept v souvislosti 
s předepisováním a výdejem léčivých přípravků pro konkrétního pacienta 
pouze na základě pacientem uděleného souhlasu, který je evidován 
v informačním systému elektronického receptu. 

 
 
 
 

Změna zákona č. 66/2017 Sb.: 
 
 

§ 54 
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Zkoušející a místo klinického hodnocení 
 
 (1) Zkoušejícím a hlavním zkoušejícím může být pouze lékař nebo zubní lékař 
splňující podmínky stanovené jiným právním předpisem29) pro výkon tohoto 
zdravotnického povolání, který má nezbytné vědecké znalosti a zkušenosti s péčí o 
pacienty s onemocněním nebo stavy, na jejichž léčbu se zaměřuje dané klinické 
hodnocení, a má znalosti správné klinické praxe. 
 
…“. 
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