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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících předpisů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů – lékový záznam pacienta 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 12. 6. 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 3. 7. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MSp 
kpaskova@msp.j
ustice.cz 

Upozorňujeme, že některé novelizační body předloženého 
návrhu zákona kolidují s novelizačními body, jež jsou 
obsaženy v novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
ve znění pozdějších předpisů (vaše čj. 24461/2018). 
Poukazujeme kupříkladu na rozdílné novelizace ustanovení 
§13 odst. 2 písm. m), §108 odst. 1 písm. i) nebo §108 odst. 9 
písm. b) zákona o léčivech. Požadujeme proto revidovat 
uvedené návrhy a odstranit normativní rozpory, jež tyto 
zakládají. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno.  
Systematika dotčených ustanovení a jejich doplnění je 
upravena s ohledem na předchozí novely ZoL. 

K bodu 9, § 80 odst. 1 

Zdravotní služby, jejichž součástí je též preskripce, poskytují 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, poskytovatelé zdravotních 
služeb, a to prostřednictvím svých lékařů. Poskytovatelé 
zdravotních služeb také nesou primární odpovědnost za 
poskytované zdravotní služby, při dodržení všech požadavků 
právních předpisů včetně naplnění principů lege artis.  

V tomto ohledu je rovněž třeba upozornit na ustanovení § 103 

Akceptováno jinak.  
Navrhovaným doplněním by byla znemožněna aplikace § 17 
odst. 7 zákona č.48/1997 Sb. 
Navrhujeme upravit text ustanovení § 103 odst. 9 písm. e) 
novely –  
e) v rozporu s § 80 odst. 4 nezajistí předání identifikátoru 
elektronického receptu pacientovi  
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odst. 9 písm. e) v předkládaném návrhu, podle něhož se 
poskytovatel zdravotních služeb dopustí přestupku, jestliže 
pacientovi podle § 80 odst. 4 nesdělí identifikační znak. 
Ustanovení § 80 odst. 4 však tuto povinnost ukládá pouze 
lékaři.  

Z tohoto důvodu by poskytovatel zdravotních služeb coby 
jeden ze základních článků poskytování zdravotních služeb 
měl být zahrnut též do systému předepisování léčivých 
přípravků. Zákon by měl jeho povinnosti nutně provázat 
s povinnostmi zdravotnických pracovníků i pacientů.  

Požadujeme proto za slovo „předepisují“ vložit slova 
„jménem poskytovatele“. 

Tato připomínka je zásadní 
K bodu 9, § 80 odst. 4 

Požadujeme za slovo „(„průvodka“)“ vložit slova „; osobám 
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence je identifikátor elektronického receptu předán vždy 
na průvodce“. 

V podmínkách systému zajišťování léčivých přípravků pro 
osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence představují listinné formuláře 
obsahující identifikátor jedinou reálnou možnost. Léčivé 
přípravky zajišťují v současné době na základě listinných 
receptů, které jim jsou za tímto účelem předány, zaměstnanci 
Vězeňské služby ČR. Jiný z předpokládaných způsobů 
předávání elektronických receptů, například e-mailem, 
textovou zprávou nebo QR kódem, není z hlediska 
bezpečnostních, ale rovněž technických možný.  

Neakceptováno. Vysvětleno 
Jednalo se o nadbytečnou a nesystémovou úpravu. Jak je 
uváděno připomínkovým místem, jiné možnosti než-li 
možnost papírové průvodky nepadají v podmínkách 
vězeňství v úvahu, ani z bezpečnostního ani z technického 
pohledu. 
 
Text zákona neobsahuje v žádných jiných částech speciální 
úpravu týkající se vazby a detence, na kterou by navrhovaná 
úprava navazovala. Doplnění by tak bylo vytržené z kontextu 
a nesystémové. 
 
MZ na základě vypořádacího jednání uvádí, že řešení této 
oblasti bude upraveno pro futuru v budoucí novele zákona o 
léčivech dotýkající se této oblasti. 
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Nastavení jednotného systému fungování elektronického 
receptu v prostředí českého vězeňství je nezbytný pro 
zajištění dostupnosti a kontinuity poskytování zdravotních 
služeb pro vězněné osoby. 

Tato připomínka je zásadní 
K bodu 12, § 81 odst. 11 

Požadujeme formulovat zvláštní úpravu pro osoby ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence.  

V průběhu výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence je třeba nastavit odlišný režim 
přístupu do systému eRecept. Jako ideální se nám jeví 
zpřístupnění dat v systému eRecept v rozsahu určeném pro 
pacienty formou listinných výpisů.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 
Ustanovení (nově jako) § 81a odst. 3 upraveno po jednáních 
s MSp následovně: 
 
„(3) Pacient přistupuje k systému eRecept prostřednictvím 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace109). Jde-li o 
osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací 
detence, poskytuje jim na základě jejich žádosti lékař Vězeňské 
služby v listinné podobě ze svého systému informace o údajích, na 
které nahlíží prostřednictvím lékového záznamu podle § 81c odst. 
3.“ 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 
Micanek@smocr.
cz 

I. Stanovisko SMO ČR k návrhu novely zákona o léčivech 
na obecné úrovni - 
Předkladatel návrhu novely v této souvislosti akcentuje, že 
„aktuální podoba zákona pouze umožňuje vystavit 
elektronický recept a na jeho základě vydat předepsané léčivé 
přípravky, avšak neřeší a ani neumožňuje jakékoliv využití 
údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích při 
poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. 
Dosud legislativně nedefinované a tedy neukotvené „centrální 
úložiště“ má, díky elektronickým receptům, obsahovat údaje 
o farmakoterapii pacientů, jejichž využití lékaři a farmaceuty 
při poskytování zdravotních služeb by mohlo významně 
zvýšit bezpečnost poskytované péče, a bylo by tak přínosem 
pro lékaře, pacienta i systém veřejného zdravotního pojištění.  
Předkladatel v této souvislosti dosti nesrozumitelně tvrdí, že 
„zachování stávajícího stavu by nebylo v souladu s jedním z 

Akceptováno. 
 
Bude doplněna DZ. 
 
Oblast výjimek z povinnosti vystavit elektronický recept 
bude přesunuto do textu zákona. Bude se jednat o stávající 
výjimky pro možnost předepsat recept v listinné podobě, 
které jsou již dnes obsaženy ve vyhlášce č. 415/2017 Sb. 
 
Centrální úložiště je definované a má právní základ v zákoně 
o léčivech. Zákon o léčivech taktéž stanoví úkoly, které 
centrální úložiště plní. 
V současném zákoně není definován eRecept a jeho systém. 
Pojem eRecept definuje navrhovaná právní úprava v § 81. 
Toto ustanovení také definuje úkoly tohoto systému. Dále 
v jednotlivých dalších ustanoveních definuje úkoly každé ze 
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hlavních principů, a to aby zdravotní služby byly 
poskytovány tak, aby v míře, která je reálná, odpovídaly 
dosaženému vědeckému a technickému pokroku v dané 
oblasti“. Následně pak uvádí, že „je zde předpokládán 
významný zásah do integrity člověka, neboť sdílení dat o 
užívaných léčivých přípravcích konkrétním pacientem při 
poskytování zdravotních služeb tomuto pacientovi by bylo 
vzhledem ke stávajícímu výše uvedenému stavu technicky 
možné, pokud by došlo k navrhované právní úpravě 
spočívající v právní úpravě institutu umožňujícího sdílení dat 
(lékového záznamu) a v souvislosti s tím i ke specifikaci 
systému eReceptu, který bude zahrnovat centrální úložiště 
elektronických receptů, registr pro léčivé přípravky s 
omezením, lékový záznam, systém správy souhlasů s 
možností nahlížet do lékového záznamu, službu 
zaznamenávající a uchovávající informace o činnostech do 
systému eRecept přihlášených pacientů, služby mobilní  a 
webové aplikace pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a 
pacienty a služby poskytující statistické údaje. Cílem novely 
zákona je tak jednak přesně specifikovat celý systém eRecept 
a jeho jednotlivé části a definovat podmínky a účel přístupů 
jednotlivých subjektů, jednak zakotvit pravidla pro lékový 
záznam, jeho využívání a práva pacientů ve vztahu k jejich 
lékovému záznamu.“  
Svaz měst a obcí České republiky touto cestou jako 
zásadní uplatňuje připomínku k formulaci zmocnění 
Ministerstva „stanovit v prováděcím právním předpisu 
podrobnosti týkající se funkce systému eRecept“, což 
zejména vzhledem k nejasné dikci § 80 návrhu novely – 
„vystavení receptu v listinné podobě je přípustné pouze ve 
výjimečných situacích, které budou stanoveny v 
prováděcím právním předpise“ – označuje za nepřijatelné 
překročení legislativních standardů, jakož i atak Listinou 
garantovaných práv a svobod, neboť „každý může 

součásti systému eReceptu. 
 
Máme za to, že návrh novely je v souladu s ústavním 
pořádkem ČR. Na základě navrhované právní úpravy bude 
mít pacient přístup k údajům o svém zdravotním stavu a 
léčbě, které jsou v současné době pro něho nedostupné. 
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činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá“ (čl. 2 odst. 3 Listiny), „meze 
základních práv a svobod mohou být za podmínek 
stanovených Listinou upraveny pouze zákonem“ (čl. 4 
odst.2 Listiny) a zejména „občané mají na základě 
veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a 
na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“ 
(čl. 31 Listiny). Tato zásadní připomínka vychází ze, v 
současné době užívané, formy eReceptu, kde popis 
léčivého přípravku (obchodní název a gramáž) nahradil, 
pro pacienta nečitelný a jím tedy nekontrolovatelný, 
čárový kód.     
 
Svaz měst a obcí ČR, s odkazem na výše uvedené, 
uplatňuje zásadní připomínku též k tomu, že tato novela 
zákona o léčivech je předkládána v době, kdy již systém 
eRecept je fakticky, tj. bez relevantního právního 
ukotvení základních postulátů tohoto systému, aplikován. 
 

Vysvětlení viz výše. 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
robert.pavlouse
k@mze.cz 

K bodu 6 (§ 77 odst. 1 písm. f): Navrhujeme následující znění 
novelizačního bodu 6: „6. V § 77 odst. 1 písm. f) se za slova 
„Ústavu úplné a správné údaje o objemu“ vkládají slova „a o 
ceně“.“ 

Odůvodnění: Navrhujeme problematiku informace o ceně 
léčivého přípravku upravit pouze ve vztahu k informační 
povinnosti týkající se humánních léčivých přípravků a hlášením 
podávaným SÚKL a vypustit odkaz na údaj o ceně z obecné 
části ustanovení, která pokrývá jak oblast humánních tak 
veterinárních léčivých přípravků. Cílem navrhované úpravy je 
zajistit srozumitelnost a jednoznačnost právní úpravy. 

Akceptováno. 
 
Navrhujeme upravit znění ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) 
tak, že slova „ údaj o ceně léčivého přípravku“ se přesunou 
před středník a doplní se tak, že tato část bude znít:  „v 
případě humánních LP údaj o jeho ceně“. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 9 (§ 80): V § 80 doporučujeme provést následující změny: 

• v § 80 odst. 5 písm. d) navrhujeme slova „a dobu její 
platnosti“ nahradit slovy „, dobu její platnosti a 
pravidla pro její používání“, 

• v § 80 odst. 5 písm. e) navrhujeme slova „nakládání 
s ní“ nahradit slovy „pravidla pro její používání“, 

• v § 80 odst. 5 písm. f) navrhujeme slova „a dobu jejich 
platnosti“ nahradit slovy „,dobu jejich platnosti a 
pravidla pro jejich používání“. 

• v § 80 odst. 7 písm. b) navrhujeme v následujícím 
znění: „b) pravidla pro používání receptu v listinné 
podobě.“.  

Odůvodnění: Vyhláška č. 54/2008 Sb. upravuje způsob 
předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na lékařském 
předpisu a pravidla používání lékařských předpisů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že lze odůvodněně předpokládat, že 
pro žádanky, recepty s modrým pruhem a recepty v listinné 
podobě budou věcně zachována stávající pravidla, je žádoucí 
zmocnění upravit tak, aby nevznikaly potíže s budoucí 
přípravou a schvalováním vyhlášky. 

Dále je vhodné sjednotit požadavky a terminologii – pro 
některé typy dokumentů zákon ukládá, že prováděcí předpis 
má stanovit způsob nakládání s nimi, pro jiné však toto 
nestanoví. Terminologie potom není v souladu s terminologií 
použitou ve stávajícím prováděcím předpise. 

S ohledem na rozsah požadavků, které jsou potom uvedeny v 

Akceptováno. 
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prováděcím právním předpise, se jako vhodné jeví použít 
širšího pojmu „pravidla pro používání“. 

1. K bodu 10 (§ 80a): Navrhujeme § 80a uvést v následujícím 
znění: 

„§ 80a 

Předepisování léčiv při poskytování veterinární péče 

(1) Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se podmínek 
předepisování veterinárních autogenních vakcín a 
medikovaných krmiv, předepisují veterinární lékaři veterinární 
a humánní léčivé přípravky, v rámci své odbornosti výhradně 
pro účely poskytování veterinární péče na lékařský předpis v 
listinné podobě a to na  

a) recept vystavený v listinné podobě, pro zvíře nebo skupinu 
zvířat u jednoznačně identifikovaného chovatele,  

b) recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě v 
souladu s jiným právním předpisem pro zvíře nebo skupinu 
zvířat u jednoznačně identifikovaného chovatele na léčivé 
přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky,  

c) žádanku na léčivé přípravky pro jednoznačně 
identifikovaného veterinárního lékaře pro použití léčivého 
přípravku nebo jeho výdej při poskytování veterinární péče, 
nebo 

d) žádanku s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující 
omamné nebo psychotropní látky pro jednoznačně 
identifikovaného veterinárního lékaře pro použití léčivého 

Akceptováno. 
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přípravku nebo jeho výdej při poskytování veterinární péče. 

Recepty podle písmene a) a b) se při výdeji nepřevádí do 
elektronické podoby. 

(2) Veterinární lékař může léčivý přípravek předepsat pouze 
pro stanovenou klinickou diagnózu či jiný důvod potřeby 
použití léčivého přípravku stanovený v souladu s podmínkami 
registrace předmětného léčivého přípravku nebo v souladu s 
aktuálním stavem vědeckého poznání a to pouze  

a) na základě jím řádně provedeného a dokumentovaného 
vyšetření zvířete či zvířat,  

b) na základě podrobného a dokumentovaného souboru 
informací o zdravotním stavu zvířete či zvířat a o všech dalších 
podmínkách, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo účinnost 
předepsaného léčivého přípravku při jeho následném použití, 
nebo 

c) na základě bezprostředního posouzení zdravotního stavu 
zvířete či dalších informací v rozsahu potřebném pro 
rozhodnutí o použití léčivého přípravku způsobem, který 
minimalizuje riziko výskytu jeho nežádoucích účinků, jde-li o 
výjimečný případ ohrožení zdraví nebo života zvířete. 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) náležitosti receptu a žádanky, dobu jejich platnosti, 
omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků, 
které na nich lze předepsat a pravidla pro jejich používání a 

b) náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým 
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pruhem, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a 
množství léčivých přípravků, které na nich lze předepsat a 
pravidla pro jejich používání.“. 

Odůvodnění - Vyčleněním problematiky předepisování léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče vzniká potřeba upravit 
všechny související otázky, které byly dosud v zákoně o léčivech 
upraveny v rámci ustanovení, která upravovala společně jak 
problematiku zdravotní tak i veterinární péče. 

V ustanoveních o předepisování léčivých přípravků musí být 
upraveny podmínky jak pro předepisování běžných léčivých 
přípravků tak přípravků, které obsahují návykové látky.  

Zachován má být rovněž systém žádanek pro veterinární lékaře, 
který rovněž vyžaduje zvláštní úpravu. 

V souvislosti s oddělením problematiky předepisování léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče je potřeba nově upravit 
některé podmínky, které byly dosud upraveny v rámci společných 
ustanovení a přitom je vhodné zohlednit dosavadní zkušenosti 
získané s praktickým používáním zákona v oblasti předepisování 
léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, zejména s 
ohledem na otázky porušování pravidel při předepisování léčivých 
přípravků, jako je předepisování veterinárních léčivých přípravků 
pro člověka, předepisování humánních léčivých přípravků 
veterinárními lékaři pro vlastní potřebu či otázky spojené se 
zneužíváním návykových látek. 

Množící se případy zneužívání veterinárních léčivých přípravků, 
včetně přípravků s obsahem návykových látek, a dále případy 
falšování záznamů o použití léčivých přípravků, včetně očkovacích 
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průkazů v případě společenských zvířat, vedou k potřebě přijetí 
opatření, která budou minimalizovat riziko nelegálních činností a 
zvýší účinnost dozorových opatření. Navrhuje se proto na úrovni 
zákona upřesnit podmínky pro předepisování – a v návaznosti na 
ně i pro výdej léčivých přípravků při poskytování veterinární péče a 
tyto podmínky promítnout do sankcí. 

Konečně, podrobnosti pro veterinární recepty a žádanky bude 
nutné, v souladu se stávajícím stavem, upravit prováděcím 
právním předpisem. K tomu je potřeba, aby zákon obsahoval i pro 
oblast předpisování léčivých přípravků při poskytování veterinární 
péče odpovídající zmocňovací ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nad rámec návrhu zákona: Za bod 18 navrhujeme vložit nový bod 
19 v následujícím znění:  

„19. V 82 odst. 3 se za písmeno h) vkládá pododstavec, který 
zní:  

„Jde-li o veterinární lékaře oprávněné k výdeji léčivých 
přípravků, platí ustanovení písm. a), c), e) a f) obdobně s 
výjimkou požadavku na vedení evidence pomocí kódu léčivého 
přípravku. Veterinární lékař oprávněný k výdeji léčivých 
přípravků je dále povinen k výdeji použít pouze léčivé 
přípravky dodané provozovateli uvedenými v písm. b) a to 
výhradně pro zvíře nebo pro zvířata u jednoznačně 
identifikovaného chovatele. Pro výdej léčivého přípravku platí 
dále ustanovení § 80a odst. 2 obdobně.““ 

Odůvodnění: Navrhuje se úprava, která odpovídá úpravě v § 82 

Akceptováno částečně. 
Požadavky na evidenci se nebudou vztahovat na veterinární 
léčivé přípravky, ale je třeba trvat na jejich uplatnění 
ve vztahu k humánním LP, a to i ve vztahu k právu EU. 
 
Vedení evidence musí být u humánních léčivých přípravků 
zajištěno stejně, bez ohledu na to, zda je léčivý přípravek 
použit pro člověka nebo pro zvířata. Kód SÚKL slouží 
k jednoznačné identifikaci léčivého přípravku, která není 
vždy možná pouze na základě názvu a jeho doplňku. Údaj o 
kódu SÚKL je standartní součástí nabývacích dokladů 
k humánním léčivým přípravkům, údaje tak veterinární lékař 
bezesporu má k dispozici. V případech stahování léčivých 
přípravků z důvodu závady v jakosti, výskytu padělání či 
vzhledem k návaznosti na nařízení o ochranných prvcích je 
proto nutné zachovat tuto jednoznačnou identifikaci léčivých 
přípravků i na této úrovni. 
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odst. 2, kdy problematika veterinární péče je s ohledem na její 
specifické rysy upravena v samostatném pododstavci.  

Taková úprava je potřebná i pro správné nastavení podmínek v 
oblasti veterinární péče, a to i v návaznosti na další ustanovení 
zákona a jeho prováděcí předpisy, které provazují problematiku 
zacházení s léčivy a poskytování veterinární péče (např. § 9, 
vyhláška 344/2008 a další). 

Současně praktické zkušenosti v oblasti nadužívání veterinárních 
léčiv či dokonce jejich zneužívání ukazují, že je nutné přesněji 
vymezit podmínky pro výdej léčivých přípravků a to včetně 
sankčních ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 

K bodům 22 až 37: Do sankčních ustanovení navrhujeme zohlednit 
změny navržené v oblasti veterinární péče, a to buď formou 
úpravy znění novelizačních bodů, nebo zařazením nových bodů 
(návrh nových bodů označených A až H), které zní:  

„A. V § 106 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena f) až i), která zní: 

„f) v rozporu s § 80a odst. 1 předepíše léčivý přípravek pro jiný 
účel než poskytování veterinární péče, 

g) předepíše léčivý přípravek v rozporu s  § 80a odst. 2, 

h) nezajistí plnění požadavků při výdeji léčivých přípravků 
stanovených v § 82 odst. 3, 

i) vydá léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v 

Akceptováno. 
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§ 82 odst. 3.“. 

„B. V § 107 odst. 1 písm. b) se slova „,nebo § 106 odst. 4“ 
zrušují.“. 

„C. V § 107 odst. 1 písm. c) se za slova „nebo § 105 odst. 7, 8 
nebo 9“ vkládají slova „nebo § 106 odst. 4“.“ 

„D. V § 107 odst. 2 se slova „§ 106 odst. 1 až 3“ nahrazují slovy 
„§ 106 odst. 1 až 4“.“. 

„E. V § 108 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena f) až i), která zní: 

„f) v rozporu s § 80a, odst. 1 předepíše léčivý přípravek pro 
jiný účel než poskytování veterinární péče, 

g) předepíše léčivý přípravek v rozporu s  § 80a odst. 2, 

h) nezajistí plnění požadavků při výdeji léčivých přípravků 
stanovených v § 82 odst. 3, 

i) vydá léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v 
§ 82 odst. 3.“. 

„F. V § 108 odst. 9 písm. b) se slova „, odstavce 6“ zrušují.“. 

 

„G. V § 108 odst. 9 písm. c) se za slova „odstavce 5 písm. d), e) 
nebo f)“ vkládají slova „nebo odstavce 6“.“. 

„H. V § 108 odst. 10 se slova „odstavců 3 až 5“ nahrazují slovy 
„odstavců 3 až 6“.“. 
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Odůvodnění: Cílem navržených změn je úprava sankčních 
ustanovení tak, aby byly zohledněny úpravy provedené v oblasti 
pravidel pro předepisování a výdej léčivých přípravků při 
poskytování veterinární péče. Navrhuje se přestupky penalizovat 
vyšší sazbou a to s ohledem dosavadní zkušenosti s aplikací 
zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 39 (§ 114): Navrhovaná úprava zmocňovacích ustanovení 
je značně problematická. Ministerstvo zdravotnictví má nově 
vydat vyhlášku upravující podrobnosti k receptům a žádankám 
v rámci poskytování zdravotních služeb a k systému e-recept. (§ 
114 odst. 1). 

Zcela nepokrytá je potom úprava zmocnění pro recepty a žádanky 
v oblasti veterinární péče, která je v návrhu Ministerstva 
zdravotnictví řešena nedostatečně.  

Současně pro obě dotčená ministerstva – zdravotnictví a 
zemědělství – zůstává zachováno zmocnění pro vyhlášku, která 
například upravuje podmínky předpisů pro medikovaná krmiva 
a veterinární autogenní vakcíny.  

Taková úprava je nepřehledná, zmatečná a tudíž nepřijatelná. 

Ministerstvo zemědělství proto s ohledem na všechna další 
vzájemně propojená ustanovení zákona o léčivech navrhuje, aby 
v oblasti zmocnění byl zachován stávající stav, tedy aby celá 
problematika předepisování byla upravena jedním společným 
prováděcím právním předpisem Ministerstva zdravotnictví a 
Ministerstva zemědělství, přičemž v rámci tohoto prováděcího 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na nevyhnutelnou komplexní úpravu oblasti 
veterinárních LP v reakci na přijetí přímo použitelného 
předpisu EU a související potřebě značně zasáhnout do 
zákona o léčivech v tuto chvíli nevidíme jako žádoucí 
prohlubovat a rozšiřovat společná zmocňovací ustanovení.  
 
Případně navrhujeme doplnění § 114 odst. 4, kdy by pro 
futuro Ministerstvo zemědělství vydalo vyhlášku upravující 
podrobnosti k receptům a žádankám dle jím navrhovaného 
ustanovení § 80a, které je ze strany MZ akceptováno.  
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předpisu by byly zvlášť upraveny humánní a veterinární část. 

Tato připomínka je zásadní. 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

Přístup systémem třetí strany 
 

Pro zainteresování občana na péči o vlastní zdraví musí být pacient 
ve světě elektronického zdravotnictví vybaven nejlépe jedním 
kompletním IT řešením správy svého zdraví (health management), 
které vystupuje a koná jeho jménem v jeho přítomnosti i kdykoliv 
jindy. Takovými systémy by mohly být například PHR systémy 
(patient health rekord, který předpokládá i Národní strategie 
elektronického zdravotnictví NSeZ) a v případě ePreskripce i 
klientské systémy řetězců lékáren, klientské aplikace klinik a 
řetězců soukromých poskytovatelů zdravotní péče atd. (dále jen 
„Klientské systémy“). 

 
Provozovatel takového Klientského systému musí být schopen 
prokazatelně získat od pacienta trvalé pověření k přístupu 
(mandát, zmocnění nebo alespoň souhlas). K tomu musí být 
nastavena dostatečná legislativní oprávnění a technická řešení. 

 
Pouze za těchto podmínek pacient projeví zájem na péči o vlastní 
zdraví. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Připomínka se nevztahuje k textu navrhované právní úpravy. 
Měla by být řešena komplexně v rámci konceptu 
elektronizace zdravotnictví. 
 
Požadovaná právní úprava bude obsahem připravovaného 
zákona o elektronickém zdravotnictví. Tento bude řešit jak 
systémy PHR, požadavky na ně, tak správu mandátů a 
souhlasů. 

K § 33 odst. 2 (novelizační bod 5) 

Požadavek na údaj o ceně jde dle našeho názoru nad 
rámec novelizace, jejímž cílem je legislativní zakotvení 
informačního systému elektronického receptu Systému 
eRecept. Tento cíl nijak neodpovídá provedenému 
návrhu na hlášení ceny léčivého přípravku. Pro tuto 
změnu tedy nebyla předložena zpráva z hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad – RIA. 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
Bude doplněna RIA 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
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Provedení RIA je přitom při přípravě obecně závazného 
právního předpisu povinností. 
V odůvodnění Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že 
požadavek na hlášení ceny má zlepšit dostupnost 
léčivých přípravků pro pacienty v ČR tak, že se omezí 
souběžné vývozy. Údaj o skutečné ceně je pouze 
jedním, nikoliv jediným kritériem pro „atraktivitu“ 
léčivého přípravku na vývoz. Dalším kritériem je cena 
v zahraničí, která není známa. Ani ze skutečné ceny 
nebude tedy možné „atraktivitu“ jednoznačně 
vyhodnotit. Zároveň není jisté, že u přípravků, u kterých 
se skutečná cena a maximální cena bude významně 
lišit, bude hrozit jejich nedostatek na českém trhu, resp. 
že se bude jednat o nenahraditelnou léčbu, kterou by 
měl stát pro své občany zajistit. Nezohlednění různých 
kategorií léčivých přípravků (s ohledem na 
pravděpodobnost vývozu) a plošné zavedení takovéto 
povinnosti je v rozporu se zásadou proporcionality a 
nelze předpokládat, že přínos takového hlášení převýší 
požadovanou administrativní zátěž. Není zde uvedeno 
ani o jaký typ léčivého přípravku by se mělo jednat – 
léčivé přípravky hrazeny z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, léčivé přípravky, jejichž výdej 
je/není vázán na lékařský předpis atd. Tato identifikace 
by měla být provedena v rámci zákona, nikoliv 
prováděcího právního předpisu nebo dokonce jenom 
pokynu Ústavu. 
Zároveň není zřejmé, jak údaj o ceně ovlivní 
rozhodování o zajištění dostupnosti léčivých přípravků 
pro české pacienty. Ustanovení zákona o léčivech (§ 
77c a § 77d) upravuje způsob, jak má být dostupnost 
zajištěna – subjekty distribučního řetězce mají hlásit 
objem léčivých přípravků v ČR. Ústav na základě těchto 
informací (informace o objemu léčivých přípravků na 

liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh 
do zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
 
 
K návrhu, aby byla cena prohlášena za obchodní tajemství, 
předkladatel upozorňuje jednak na to, že obchodní tajemství 
je definováno občanským zákoníkem, a dále upozorňuje na § 
99 odst. 5 zákona o léčivech, který poskytuje ochranu údajů 
z hlášení. 
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trhu) vyhodnotí, zda je množství „nenahraditelných“ 
léčivých přípravků dostatečné pro pokrytí potřeb 
českých pacientů. Z ustanovení zákona o léčivech tedy 
nelze vyvodit, jak bude mít informace o ceně vliv na 
tento postup, když se při hodnocení vůbec nepoužije. 
Cena léčivého přípravku je nadto velmi citlivý obchodní 
údaj a domníváme se, že se v daném případě jedná 
o obchodní tajemství. Z návrhu není zřejmé, o jakou 
cenu se jedná, jak s ní bude zacházeno, jak bude dále 
zpracována a příp. zveřejňována nebo poskytována na 
základě svobodného přístupu k informacím. Za 
předpokladu, že bude předkladatel trvat na svém 
návrhu, požadujeme upravit tento údaj jako obchodní 
tajemství bez možnosti ho dále poskytovat. 

 
Navrhujeme novelizační bod 5 odstranit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
K § 77 odst. 1 písm. f) – novelizační bod 6 

Požadavek na údaj o ceně jde dle našeho názoru nad 
rámec novelizace, jejímž cílem je legislativní zakotvení 
informačního systému elektronického receptu Systému 
eRecept. Tento cíl nijak neodpovídá provedenému 
návrhu na hlášení ceny léčivého přípravku. Pro tuto 
změnu tedy nebyla přeložena zpráva z hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad – RIA. 
Provedení RIA je přitom při přípravě obecně závazného 
právního předpisu povinností. 
V odůvodnění Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že 
požadavek na hlášení ceny má zlepšit dostupnost 
léčivých přípravků pro pacienty v ČR tak, že se omezí 
souběžné vývozy. Údaj o skutečné ceně je pouze 
jedním, nikoliv jediným kritériem pro „atraktivitu“ 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Bude doplněna RIA. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh 
do zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
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léčivého přípravku na vývoz. Dalším kritériem je cena 
v zahraničí, která není známa. Ani ze skutečné ceny 
nebude tedy možné „atraktivitu“ jednoznačně 
vyhodnotit. Zároveň není jisté, že u přípravků, u kterých 
se skutečná cena a maximální cena bude významně 
lišit, bude hrozit jejich nedostatek na českém trhu, resp. 
že se bude jednat o nenahraditelnou léčbu. 
Nezohlednění různých kategorií léčivých přípravků (s 
ohledem na pravděpodobnost vývozu) a plošné 
zavedení takovéto povinnosti je v rozporu se 
zásadou proporcionality a nelze předpokládat, že přínos 
takového hlášení převýší požadovanou administrativní 
zátěž. Není zde uvedeno ani o jaký typ léčivého 
přípravku by se mělo jednat – léčivé přípravky hrazeny 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, léčivé 
přípravky, jejichž výdej je/není vázán na lékařský 
předpis atd. Tato identifikace by měla být provedena 
v rámci zákona, nikoliv prováděcího právního předpisu 
nebo dokonce jenom pokynu Ústavu. 
Zároveň není zřejmé, jak údaj o ceně ovlivní 
rozhodování o zajištění dostupnosti léčivých přípravků 
pro české pacienty. Ustanovení zákona o léčivech (§ 
77c a § 77d) upravuje způsob, jak má být dostupnost 
zajištěna – subjekty distribučního řetězce mají hlásit 
objem léčivých přípravků v ČR. Ústav na základě těchto 
informací (informace o objemu léčivých přípravků na 
trhu) vyhodnotí, zda je množství „nenahraditelných“ 
léčivých přípravků dostatečné pro pokrytí potřeb 
českých pacientů. Z ustanovení zákona o léčivech tedy 
nelze vyvodit, jak bude mít informace o ceně vliv na 
tento postup, když se při hodnocení vůbec nepoužije. 
Cena léčivého přípravku je velmi citlivý obchodní údaj a 
domníváme se, že se v daném případě jedná 
o obchodní tajemství. Z návrhu není zřejmé, o jakou 

identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
 
K návrhu, aby byla cena prohlášena za obchodní tajemství, 
předkladatel upozorňuje jednak na to, že obchodní tajemství 
je definováno občanským zákoníkem, a dále upozorňuje na § 
99 odst.5 zákona o léčivech, který poskytuje ochranu údajů 
z hlášení. 
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cenu se jedná, jak s ní bude zacházeno, jak bude dále 
zpracována a příp. zveřejňována nebo poskytována na 
základě svobodného přístupu k informacím. Za 
předpokladu, že bude předkladatel návrhu trvat na 
svém návrhu, požadujeme upravit tento údaj jako 
obchodní tajemství bez možnosti ho dále poskytovat. 

Navrhujeme novelizační bod 6 odstranit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
K § 80 odst. 6, § 81e odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k) – novelizační 
body 9, 14 a 32 

Z předloženého návrhu vyplývá, že v případě 
výjimečného výdeje léčivého přípravku na základě 
listinného receptu, je nutné převést údaje do 
elektronické podoby. Není v současné době zřejmé, 
v jakém rozsahu bude nutné tyto práce vykonávat. Bylo 
by vhodné dále uvést (byť jenom v odůvodnění návrhu), 
jak bude ohodnocen převod do elektronické podoby 
v návaznosti na výsledky dohodovacího řízení na 
odměňování za výdej na recept částkou 18,50 Kč. 
Zároveň je zřejmé, že nepřevedením údajů se dopustí 
farmaceut přestupku a hrozí mu za toto pokuta. 
Domníváme se, že pokud má být porušení nějaké 
povinnosti sankcionováno, měla by být tato povinnost 
dostatečně jednoznačně stanovena zákonem, nikoliv 
pouze podzákonným právním předpisem. 
Navrhujeme doplnit dané ustanovení o specifikaci, čeho 
se převod do elektronické podoby bude týkat a doplnění 
odůvodnění. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
 
MZ souhlasí s nutností kompenzace lékáren za digitalizaci 
listinných receptů a souhlasíme s tím, že kompenzace by 
měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Konkrétní návrh podoby teď není možné upřesnit. Bude 
možné dodat v návaznosti na přípravu novel vyhlášky o 
seznamu výkonů a úhradové vyhlášky pro příští rok. 
 
„Digitalizační“ ustanovení pak budou ve své účinnosti i 
z tohoto důvodu odložena až k datu 1.1.2020. 
 
 
(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 obsahujícího 
identifikační údaje pacienta uvedené na receptu, 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, 
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bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou a údaje o vydaném 
léčivém přípravku. Způsob převedení údajů z receptu 
vystaveného v listinné podobě do elektronické podoby po 
výdeji léčivého přípravku provedeném na jeho základě 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 

K § 81 odst. 1 písm. c), § 81 odst. 3 písm. g), § 81 odst. 11 
 
Je vhodné, aby byla pacientům otevřena možnost využívat 
Klientské systémy pro přístup (nejen) do lékového záznamu. Proto 
je žádoucí, aby na připomínkovaná ustanovení navazovalo další 
ustanovení, které by legislativně zakotvilo oprávnění přístupu do 
lékového záznamu prostřednictvím komplexních IT řešení 
(Klientských systémů) třetích stran. Případně lze takové oprávnění 
zakotvit i přímo do připomínkovaného ustanovení. 
 
Pro způsob zavedení takového řešení není nezbytné vymýšlet nový 
koncept, ale lze čerpat z myšlenky tzv. „otevřeného bankovnictví“, 
které je založeno na přístupu třetích stran do bankovních účtů 
klienta. K tomu viz zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 o 
platebních službách na vnitřním trhu (tzv. směrnice PSD2), tzv. 
povinnost XS2A. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Připomínka se nevztahuje k textu navrhované právní úpravy. 
Měla by být řešena komplexně v rámci elektronizace 
zdravotnictví. 
 

K § 81 odst. 1 písm. d) 

V odůvodnění daného ustanovení není uvedeno, že je 
nutné hlásit i prodejní cenu léčivého přípravku a není 
jasné, z jakého důvodu se má prostřednictvím systému 
eRecept zpracovávat údaj o prodejní ceně. Není zcela 
jasné, proč by se v systému eRecept měl takový údaj 
uchovávat a není jasné, k jakým účelům má tento údaj 
sloužit či komu bude následně předáván. 

Akceptováno. 
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Navrhuje část týkající se zpracování prodejní ceny 
vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
K § 82 odst. 3 písm. d) – novelizační bod 17 

Požadavek na údaj o ceně jde dle našeho názoru nad 
rámec novelizace, jejímž cílem je legislativní zakotvení 
informačního systému elektronického receptu Systému 
eRecept. Tento cíl nijak neodpovídá provedenému 
návrhu na hlášení ceny léčivého přípravku. Pro tuto 
změnu tedy nebyla přeložena zpráva z hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad – RIA. 
Provedení RIA je přitom při přípravě obecně závazného 
právního předpisu povinností. 
Tvrzení, že značnou část příjmů lékárny tvoří úhrady 
léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění, 
není ničím podloženo. Úhrady léčivých přípravků se 
snižují a lékárny jsou tedy nuceny zaměřit se na 
doplňkový prodej a poradenství, aby byly schopny 
zajistit kontinuální poskytování lékárenské péče.  
Cena léčivého přípravku je velmi citlivý obchodní údaj a 
domníváme se, že se v daném případě jedná 
o obchodní tajemství. Z návrhu není zřejmé, o jakou 
cenu se jedná, jak s ní bude zacházeno, jak bude dále 
zpracována a příp. zveřejňována nebo poskytována na 
základě svobodného přístupu k informacím, jaké bude 
jejich skutečné využití a jak bude zajištěno, že nebude 
docházet na základě takto poskytnutých cen 
k obchodním válkám jednotlivých subjektů na trhu. 
Lékárny v pravidelném hlášení Ústavu dle LEK-13 
uvádí, jaké léčivé přípravky, v jaké konkrétní lékárně a 
v jakém množství byly vydány, takže je možné si 
vytvořit představu, co, v jakém množství a kde bylo 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Doplněna RIA. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou 
cenou liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o 
ceně je podstatné právě s ohledem na konstantní 
průzkum trhu, jehož cílem je mapovat cenové hladiny a 
monitorovat situaci na trhu ve smyslu předcházení 
nedostupnosti léčiv způsobené například reexportem 
levných léčiv určených pro český trh do zahraničí. Cena 
je v tomto ohledu jednoznačným identifikátorem léku, 
svou vypovídací hodnotou naprosto podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují 
na český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, 
je zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového 
přípravku a vliv jeho ceny na dostupnost na českém 
trhu, resp. na distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého 
přípravku, který je potřeba hlásit ze strany držitelů 
rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren. Hlášení 
tohoto údaje všemi články distribučního řetězce je pak 
nutné z toho důvodu, že cena se může při průchodu 
distribučním řetězcem měnit (snižovat) a i tento vývoj je 
potřeba průběžně monitorovat. 
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vydáno a požadavek na cenu je naprosto irelevantní. 
V případě podezření na porušení cenových předpisů je 
možné samozřejmě provést cenovou kontrolu, není 
nutné tuto povinnost přenášet na všechny subjekty. 
V odůvodnění není uvedeno, zda se jedná o inspiraci ze 
zahraničí a zda jsou s takovým typem hlášení 
zkušenosti. 
Za předpokladu, že bude předkladatel trvat na svém 
návrhu, požadujeme upravit tento údaj jako obchodní 
tajemství bez možnosti ho dále poskytovat. 

Navrhujeme novelizační bod 17 odstranit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Lékárenství je segment, jehož příjem pochází zejména 
z veřejného zdravotního pojištění. Je zcela ve veřejném 
zájmu a v souladu se zákonem o cenách, aby stát měl 
přehled o službách, které financuje z veřejných 
rozpočtů. 
V posledních letech roste tlak lékárenského segmentu 
na koncepční změnu odměňování lékárenské péče, a 
to ve prospěch výkonového odměňování plně (či ve 
valném rozsahu) z veřejného zdravotního pojištění. 
K tomuto přerodu však nedojde do té doby, dokud stát 
nebude mít možnost kompletně zanalyzovat reálný stav 
příjmů tohoto segmentu. 
MZ je soustavně terčem požadavků odborné ale 
zejména laické veřejnosti, jejichž středobodem je 
nutnost znalosti reálných cen léčiv. Bez nich nelze 
poskytnout relevantní podporu pacientovi ohledně 
informace o možném doplatku, o započitatelném 
doplatku apod 
 
Pokud se jedná o podrobnější identifikaci hlášených 
údajů, tj. i údaje o ceně, ty budou uvedeny 
v prováděcím předpise, jak stanovuje již aktuální text 
zákona o léčivech. 
 
K návrhu, aby byla cena prohlášena za obchodní 
tajemství, předkladatel upozorňuje jednak na to, že 
obchodní tajemství je definováno občanským 
zákoníkem, a dále upozorňuje na § 99 odst.5 zákona o 
léčivech, který poskytuje ochranu údajů z hlášení. 
 
 

BIS 
 
legislativa@bis.

1) K § 80 odst. 2, 3 a 6: Žádáme o vysvětlení, jak bude 
v navazujícím prováděcím předpise zajištěna ochrana 
citlivých údajů příslušníků bezpečnostních sborů.  

Vysvětleno. 
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cz 
 

 
Odůvodnění:  
Podle § 80 odst. 2 návrhu rozsah údajů potřebných pro 
vytvoření elektronického receptu a jeho náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis. Podle odstavce 3 
téhož paragrafu bude elektronický recept vytvořen 
v případě, že požadavek obsahuje všechny stanovené 
údaje. Dále, podle odstavce 6 bude vystavení receptu 
v listinné formě přípustné jen výjimečně v situacích, 
které stanoví prováděcí právní předpis.  
Obsah prováděcího předpisu není dosud znám, 
porovnání navržené dikce odstavce 6 a stávajícího 
znění § 80 odst. 1 však naznačuje, že podmínky pro 
vydání listinné formy receptu budou nastaveny více 
restriktivně. 
Při neznalosti všech nezbytných náležitostí 
vyžadovaných pro vytvoření elektronického receptu a 
možnostech propojení těchto údajů ke konkrétní osobě 
s údaji z dalších evidencí eGovermentu vzniká otázka 
možného ohrožení důvěrnosti citlivých informací 
týkajících se příslušníků zpravodajských služeb, kteří by 
mohli být identifikování např. podle lokalizace sídla 
poskytovatele zdravotnických služeb.  
K zabránění tohoto nežádoucího stavu navrhujeme, 
vedle vhodné formulace obsahu prováděcího předpisu, 
též stanovení zvláštních postupů, které navrhujeme 
vložit jako samostatný paragraf do společných 
ustanovení zákona (viz následující připomínka).       
Tato připomínka je zásadní. 
 

2) Navrhujeme vložit do zákona za § 112 nový § 112a 
ve znění:   

 
„112a 

Akceptováno jinak. 
 

112a 
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Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 
 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb 
České republiky, Policie České republiky, Celní správy 
České republiky a Generální inspekce bezpečnostních 
sborů a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze 
použít zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených 
tímto zákonem. 

  
 (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 
 a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Celní správy České republiky, 
4. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
5. Hasičského záchranného sboru České republiky, 
 b) zpravodajské služby České republiky, Policie České 
republiky, Celní správy České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný 
sbor České republiky, 
 c) poskytovatelé zdravotních služeb a smluvní 
zdravotní pojišťovny.“. 
  
 (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví 
vláda.“. 
 
Odůvodnění:  
Požadavek na doplnění zákona navazuje na 
předcházející připomínku, znění § 112a vychází z § 
167e zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 
 

     (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb 
České republiky, Policie České republiky, Celní správy 
České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů 
a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní 
postupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. 

 
     (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 
a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Celní správy České republiky, 
4. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
5. Hasičského záchranného sboru České republiky, 
b) zpravodajské služby České republiky, Policie České 
republiky, Celní správa České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný sbor České 
republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, 
c) orgány veřejné správy, 
d) poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní subjekty 
uvedenými v písm. b), 
e) zdravotní pojišťovny ve smluvním vztahu s poskytovateli 
zdravotních služeb zřizovanými zpravodajskými službami 
České republiky.“. 
 
     (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda svým 
usnesením.“ 
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UOOU 
 
Jozef Denk 
<legislativa@uo
ou.cz> 

V článku I bodu 12 se v § 81 se na konci odstavce 15 doplňuje věta 
„Toto ustanovení se nevztahuje třetí osoby oprávněné k nahlížení 
do zdravotní dokumentace podle § 65 odst. 1 zákona o zdravotních 
službách.“ Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:Je nezbytné, aby oprávnění nahlížet do 
lékového záznamu měli i zástupci pacienta, osoby jím 
určené a osoby mu blízké podle § 65 odst. 1 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotnických službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákona o 
zdravotních službách), tj. třetí osoby, které smějí 
nahlížet do zdravotnické dokumentace, kterou lékový 
záznam beze sporu je. 
K úvaze je i odstavec 2, avšak za podmínek 
obdobných návrhu novely. Rovněž by se s tím muselo 
vypořádat DPIA.  
 
 

Neakceptováno. 
 
Doplnění není na místě. Lékový záznam není zdravotnická 
dokumentace. Přístupy k centrálnímu úložišti jsou jasně 
definovány. 
Záznamy o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích 
jsou obsaženy ve zdravotnické dokumentaci, ke které mají 
osoby uvedené v připomínce zajištěn přístup přímo zákonem 
o zdravotních službách. 
Lékový záznam není zdravotnickou dokumentací podle 
zákona o zdravotních službách. 
V připravovaném zákoně o eHealth bude upravena pozitivní 
definice lékového záznamu v kontextu systému eHealth.  

V článku I bodu 13 se v § 81c se na konci textu odstavce 2 doplňují 
slova „po zadání čísla cestovního pasu nebo občanského průkazu 
v rámci osobní konzultace s pacientem, který lékaři či farmaceutovi 

předloží tento doklad totožnosti, umožňuje-li to jeho stav“. Tato 
připomínka je zásadní. 

 
Je nezbytné, aby bylo popsáno, jakým způsobem má 
lékař pacienta dostatečně identifikovat. Na to je 
myšleno až v § 81c odst. 6, ten se však týká pouze 
farmaceutů. 

Akceptováno jinak. 
 
„§ 81d 
…(2) Pokud je lékařem předepisován elektronický recept 
pacientovi poprvé, je lékový záznam pacienta dostupný 
lékaři a farmaceutovi až po prokázání totožnosti pacienta u 
poskytovatele zdravotních služeb, a to prostřednictvím 
ověření čísla občanského průkazu nebo pasu v systému 
základních registrů.“ 
 
Navrhované je nad rámec nezbytné regulace. 
Lékaři se pacienti prokazují (např. karta pojištěnce), pokud 
se týká farmaceuta je navrhované obsaženo v § 81d odst.6 
písm.b) návrhu novely. 
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Navrhovaná právní úprava byla projednána v rámci pracovní 
skupiny a diskutována s odbornou lékařskou veřejností.  
V daném případě se jedná o vztah lékaře a pacienta, na který 
dopadá právní úprava obsažená v řadě právních předpisů 
(OZ, a další) 
Jde o poskytování zdravotních služeb na základě souhlasu 
pacienta. Souhlas s poskytováním zdravotní péče se vztahuje 
na celý rozsah poskytované možné konkrétní zdravotní 
služby a zahrnuje implicitně i možnost lékaře získat 
maximum informací relevantních pro poskytnutí lékařské 
péče na náležité odborné úrovni. 
Možné zneužití je minimalizováno sankční ustanoveními, a 
to nejen na úrovni přestupků, ale máme za to, že v případech 
masivního zneužívání lze takovéto jednání kvalifikovat i 
podle trestního zákona. 
 

MF 
 
zdenka.krejcova
@mfcr.cz 

1) K důvodové zprávě – obecná část – část C. 
 

Požadujeme do důvodové zprávy uvést, že náklady 
vzniklé na straně SÚKL, které jsou vyčísleny na 
3 327 500 Kč, budou uhrazeny v rámci stanovených 
výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví bez 
nároku na dodatečné navýšení. 
 
Je třeba vyjasnit, zda aplikace návrhu zákona bude mít 
dopad na poskytovatele zdravotních služeb z řad 
státních příspěvkových organizací a pokud ano, tak je 
vyčíslit, neboť tyto náklady mohou vyvolat nároky na 
státní rozpočet. 
 
Z hlediska předpokládaných úspor v systému veřejného 
zdravotního pojištění požadujeme uvést jejich odhad 
s tím, že by po roce fungování systému mělo 
Ministerstvo zdravotnictví ekonomický přínos 

Akceptováno. 
 
Bude doplněna DZ. MZ nebude požadovat v rámci rozpočtu 
navýšení své kapitoly v této oblasti. 
  
Zavedení systému nebude vyžadovat pořízení nových 
softwarových nástrojů. Vyžádá si pouze úpravu stávajících. 
S ohledem na tuto skutečnost náklady nebudou představovat 
významný dopad na regulované subjekty ani přímo řízené 
organizace. 
 
Otázku úspor vzniklých aplikací systému bude MZ 
monitorovat. DZ bude doplněna o ustanovení o přezkumu 
účinnosti regulace tak, že po dvou letech vyhodnotí na 
základě srovnání dostupných dat reálnou situaci po přijetí 
navrhované úpravy. 
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vyhodnotit.  
Zásadní připomínka 

2) K prováděcím právním předpisům - § 114 
 
Předkladatel uvádí, že bude vyhláškou/vyhláškami 
upravena řada pravidel pro fungování eReceptu a s ním 
souvisejícího systému. Jedná se o tak závažná 
ustanovení, která např. upravují rozsah údajů a dobu 
platnosti eReceptu, způsob předání identifikátoru, 
přístup k systému eReceptu, přístup přes Czech Point, 
vyslovení nesouhlasu s nahlížením do lékového 
záznamu atd. Požadujeme do důvodové zprávy uvést, o 
jaké předpisy se jedná (nové, stávající) a popsat, jak 
budou tyto procesy v praxi probíhat.  Jedná se o 
zmocňovací ustanovení k §§ 80, 81. 
Zásadní připomínka 

 
Vysvětleno. 
Půjde o novelizaci vyhlášky č. 54/2008 Sb., o předepisování 
léčivých přípravků. Dále dojde k úpravě či zrušení vyhlášky 
č. 415/2017 Sb. a dílčím úpravám bude vystavena i vyhláška 
č. 84/2008 Sb. 

3) K  § 114, odst. 3  
 

Zde je navrženo, že vláda stanoví nařízením podle § 80 
odst. 6 situace, za nichž je možné výjimečně vystavit 
recept v listinné podobě. Požadujeme zdůvodnit, proč 
bude stanoveno nařízením vlády, když tyto záležitosti 
upravuje v současnosti platná vyhláška č. 415/2017 
Sb., k provedení některých ustanovení zákona o 
léčivech týkajících se elektronických receptů.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno.  
Původně avizované doplnění prováděcím právním předpisem 
(nařízením vlády) bylo předkladatelem opuštěno. Úprava 
výjimek z povinné elektronické preskripce bude uvedena 
přímo v zákoně. 

ČLK 
 
pravni3@clkcr.c
z, 
sekretariat@clk
cr.cz, 
prezident@clkcr
.cz. 

Návrh ČLK číslo 1 
 
    Připomínka ČLK k ust. § 80 odst. 1 písm. b)  
    V ust. § 80 odst. 1 písm. b) návrhu se vypouští slova 
„podle odstavce 6“ 
     
    Ust. § 80 odst. 1 písm. b) nově zní: Léčivé 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Elektronizace zdravotnictví je jedním z hlavních cílů 
Strategie eHealth. Elektronické recepty jsou pak jedním ze 
základních pilířů elektronizace zdravotnictví a je primární 
snahou, aby drtivá většina vystavených receptů byla 
v elektronické podobě. Bez toho by nebylo možné zajistit 
lékový záznam pacienta. Možnost jeho používání je dána 
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 přípravky předepisují lékaři a zubní lékaři na  
    lékařský předpis, a to na recept pro konkrétního 
pacienta vystavený v listinné podobě, 
 
    Připomínka ČLK k ust. § 80 odst. 6  
    Ust. § 80 odst. 6 se vypouští „Vystavení receptu v 
listinné podobě je přípustné jen výjimečně v    
situacích, které stanoví prováděcí právní předpis.“  
 
Odůvodnění: 
Česká lékařská komora i nadále trvá na zachování 
obou forem předepisování léčivých přípravků jako 
rovnocenných možností, s právem pacienta i lékaře 
svobodně si zvolit, zda bude recepty vystavovat 
v elektronické či listinné formě. Obdobný systém 
možnosti volby vystavení receptu v elektronické či 
listinné formě je využíván například v Německu či v 
USA. 
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ačkoliv 
povinnost vystavovat elektronické recepty ukládá zákon 
již od ledna 2018, ani po téměř pěti měsících nemohou 
lékaři tuto povinnost plnit. Podle informací, které máme 
k dispozici, minimálně 20 - 25% receptů je v současné 
době vystavováno lékaři v listinné podobě, a to 
především z důvodu snahy zachovat pro pacienty 
dostupnost zdravotní péče. Pokud by takto velké 
množství receptů nemohlo být pacientům vystaveno, 
došlo by s vysokou pravděpodobností k vážnému 
ohrožení zdraví řady z nich. Tento závažný argument 
musí být brán v potaz při projednávání této připomínky. 
 
Dalším argumentem na podporu dobrovolnosti 
elektronické formy receptu je analogie se způsobem 

tím, že většina receptů je vystavena v elektronické podobě. 
Rovnocennost listinné a elektronické podoby by znamenala 
enormní nárůst práce a nákladů při převádění listinných 
receptů do digitální podoby. 
Zavedení dostupného lékového záznamu pro samotného 
pacienta a sdílení tohoto záznamu pro lékaře a farmaceuty je 
založeno na jednoznačném ztotožnění pacienta vůči 
referenčním datům státu a přiřazení každého konkrétního 
receptu jednomu konkrétnímu pacientovi. Takové 
jednoznačné ztotožnění je dostupné pouze pro recepty 
v elektronické podobě. 
Právě lékaři tak velmi požadovaná funkcionalita jako je 
lékový záznam pacienta a na něj navazující kontrola 
případných duplicit a výhledově i možných interakcí je 
možná POUZE v případě, že je drtivá většina receptů 
vystavena elektronicky a zbývající marginální část 
„zdigitalizována“ tak, aby lékař a případně i lékárník měl 
k dispozici při sdílení lékového záznamu kompletní přehled, 
a mohl se na základě tohoto náhledu pak zodpovědně 
rozhodnout pro svoji další činnost. 
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vystavování dokladu o dočasné pracovní neschopnosti, 
kdy záleží na lékaři, zda bude postupovat cestou 
listinného dokladu, anebo využije elektronickou formu. 
Obdobný systém by měl být důsledně zachován i v 
případě vystavování receptů. 
 
Důležitým a v současnosti velmi aktuálním argumentem 
je rostoucí míra závislosti zajišťování dostupnosti 
ambulantní zdravotní péče na práci lékařů v seniorním 
věku. Tito lékaři často a právem odmítají direktivně jim 
vnucovanou povinnost předepisování léčivých přípravků 
elektronickým způsobem. ČLK upozorňuje, že 
v současnosti neexistuje racionální řešení, jak případný 
úbytek těchto  lékařů poskytujících zdravotní služby 
občanům ČR vyřešit. Nadto se jedná o lékaře, kteří 
poskytují zdravotní služby dlouhodobě a kvalitně, avšak 
současný systém elektronizace zdravotnictví vede tyto 
kvalifikované lékaře k rozhodnutí své současné praxe 
předčasně bez náhrady uzavřít. Rovněž nelze v této 
souvislosti opomenout existenci tzv. „analogových 
praxí“, tj. praxí, které nejsou připojeny k síti internet a 
lékaři nepoužívají ke své práci PC. Případné stanovení 
zákonné povinnosti používat pouze elektronickou formu 
předepisování léčivých přípravků povede zcela 
nepochybně k uzavření řady lékařských praxí, což 
podstatným způsobem omezí dostupnost zdravotní 
péče. 
 
Návrh ČLK číslo 2 
 
   Připomínka ČLK 
   V případě, kdy nebude zohledněna připomínka č.1, 
tj. dobrovolnost eReceptu, trvá Česká lékařská 
komora na stanovení přechodného období v délce 5 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání výše 
Není důvod pro odklad 
 
Ze statistik vyplývá, že skupina lékařů nad 60let využívá 
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let za současného trvalého vynětí lékařů starších 65 
let z povinnosti vystavovat recepty v elektronické 
podobě. 
    Nepodaří-li se plně, včetně všech funkcionalit, 
zrealizovat projekt eRecept během přechodného 
období, trvá Česká lékařská komora v zájmu úspory 
finančních prostředků na jeho definitivním zrušení. 
 
Odůvodnění: 
Jako alternativní možnost, tj. nebude-li schválena 
všeobecná nepovinnost elektronických receptů, 
navrhuje Česká lékařská komora s ohledem na 
dosavadní zkušenosti s průběhem zavádění eReceptu 
do praxe, jakož i vzhledem k faktickému stavu, v němž 
se tento projekt nachází, kdy v podstatě funguje jen 
nezbytná část, a se zohledněním, že řada lékařů i 
nadále vystavuje recepty v listinné podobě, přijetí 
přechodného období 5 let. Po tuto dobu by byla 
elektronická forma receptu dobrovolná, systém 
eReceptu by se řádně připravil a otestoval na 
poskytovalích zdravotních služeb a na lékařích, kteří by 
eRecept na základě vlastní volby používali. 
V přechodném období by měl být projekt eRecept 
kompletně zrealizován, přičemž by měl obsahovat 
veškeré zamýšlené a navrhované funkcionality, tak aby 
tento elektronicky systém mohl přinášet slibovanou 
přidanou hodnotu všem zúčastněným subjektům. 
Stávající stav systému eRecept tyto podmínky 
v žádném případě nesplňuje. Česká lékařská komora 
opakovaně upozorňuje na nepřipravenost celého 
systému eRecept, zejména na absenci proklamovaných 
lékových záznamů, byť jsou v současné době tvořeny a 
probíhají jednání o jejich podobě a realizaci v praxi. I 
z tohoto důvodu se jeví stanovení přechodného období 

elektronickou preskripci nejčastěji. 
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5 let jako nezbytné pro komplexní realizaci celého 
projektu eRecept.  
Česká lékařská komora současně v tomto svém 
velmi vstřícném a kompromisním návrhu trvá na 
zavedení věkového omezení pro povinnost 
předepisování léčivých přípravků elektronickou 
formou, jak je zavedeno například v Belgii. V tomto 
smyslu se jeví jako vhodné určení věkové hranice 65 
let. Lékaři vyššího věku by mohli v případě svého zájmu 
i v budoucnu vždy předepisovat léčivé přípravky 
v listinné podobě, mladší lékaři by byli povinni (po 
uplynutí přechodného období a splnění podmínky, že 
systém bude užitečný) využívat elektronickou formu pro 
předepisování léčiv. 
 
Shrnutí: 
 
Nejvhodnější variantou se České lékařské komoře jeví 
ponechání elektronické formy jako jedné z možností, jak 
léčivý přípravek předepsat. Jako další (krajní) možnost 
přichází v úvahu vymezení dočasného přechodného 
období, což se s ohledem na faktický stav celého 
projektu jeví jako přijatelná alternativa do doby, než 
bude systém plně funkční a bude obsahovat dříve 
proklamované funkcionality, za současného stanovení 
výjimky z povinnosti používat eRecept pro lékaře, kteří 
dosáhli věkové hranice 65 let.  
Na základě výše uvedeného trvá Česká lékařská 
komora na dobrovolnosti systému eRecept. Pacient 
i lékař musí mít právo svobodně si zvolit, zda bude 
recept vystaven v elektronické či listinné formě.  
Nebude-li schválen první návrh ČLK, navrhuje 
Česká lékařská komora vytvoření přechodného 
období, a to minimálně po dobu 5 let, za 
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současného stanovení věkové hranice 65 let po 
jejímž dosažení by využívání eReceptu bylo pro 
lékaře navždy dobrovolné. 
Pokud nebude do konce přechodného období 
systém eRecept plně funkční a nebude tedy 
přinášet slibované výhody svým uživatelům, 
požaduje ČLK v zájmu úspory finančních 
prostředků jeho zrušení. 
 

Hospodářská 
komora 
 
pripominkovani
@komora.cz 

1. Připomínka k bodu 5, k ustanovení § 33 odst. 2 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Požadavek na údaj o ceně vnímáme nad rámec novelizace, 
která se primárně týká pouze legislativního zakotvení 
elektronického receptu a lékového záznamu.  

Pro tuto zásadní změnu zákona nebyla předložena zpráva 
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA.  

V odůvodnění Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že 
požadavek na hlášení ceny má zlepšit dostupnost léčivých 
přípravků pro pacienty v ČR tak, že se omezí souběžné 
vývozy, což je liché opodstatnění. Ministerstvo zdravotnictví 
ČR nemá požadovaný údaj s čím v zahraničí srovnávat. 
Pokud se požadavek ceny má týkat pouze léčivých 
přípravků, které jsou ohroženy souběžnými vývozy, pak by 
měla být uvedena příloha, kterých konkrétních přípravků 
se má požadavek na uvádění ceny týkat. Aktuální 
požadavek na hlášení ceny se týká paušálně všech 
léčivých přípravků, a to je nepřiměřené. Požadavek výrazně 
administrativně zatíží subjekty, které budou povinné tuto 
informaci hlásit.  

Podotýkáme, že požadavek na cenu léčivého přípravku je 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Bude doplněna RIA. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh 
do zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
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velmi citlivý obchodní údaj  
a domníváme se, že se v daném případě jedná o obchodní 
tajemství a nevidíme žádný důvod pro hlášení takového 
požadavku. 

V zákoně není vůbec uvedeno, jak bude požadavek na 
údaj o ceně léčivého přípravku v rámci Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv dále zpracováván, komu všemu bude tento 
citlivý obchodní údaj sdělován a jak s údajem bude nadále 
nakládáno. 

Zásadní připomínka 

registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
 
K ochraně údaje o ceně jako údaje, který je připomínkujícím 
označen jako obchodní tajemství, viz výše. Údaje se 
poskytují podle zvláštní právní úpravy v § 99 odst.5 zákona o 
léčivech.  

 2. Připomínka k bodu 6, k ustanovení § 77 odst. 1 
písm. f) 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Požadavek na údaj o ceně vnímáme nad rámec novelizace, 
která se primárně týká pouze legislativního zakotvení 
elektronického receptu a lékového záznamu.  

Pro tuto zásadní změnu zákona nebyla předložena zpráva 
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA.  

Nesouhlasíme s odůvodněním Ministerstva zdravotnictví, 
že požadavek na hlášení ceny je již několik let praktikován, 
tzn., že distributoři dobrovolně tento údaj hlásí Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv. Je zcela evidentní, že Státní 
ústav pro kontrolu léčiv v rámci hlášení DIS-13 překročil 
zákonný rámec a bohužel nikdo z distributorů neprojevil 
dostatek silné vůle se danému požadavku Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv vzepřít. Opět se domníváme, že pokud je 
v odůvodnění uvedeno, že hlášení ceny má omezit 
souběžné vývozy, pak by opět měl být uveden seznam 
léčivých přípravků, kterých se má toto hlášení týkat a 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Bude doplněna RIA 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh 
do zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku 
a vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB4LJJWR3)



Stránka 33 (celkem 60) 

nemělo by se primárně týkat všech léčivých přípravků. 

Podotýkáme, že požadavek na cenu léčivého přípravku je 
velmi citlivý obchodní údaj a domníváme se, že se v daném 
případě jedná o obchodní tajemství a nevidíme žádný 
důvod pro hlášení takového požadavku. 

V zákoně není vůbec uvedeno, jak bude požadavek na 
údaj o ceně léčivého přípravku v rámci Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv dále zpracováván, komu všemu bude tento 
citlivý obchodní údaj sdělován a jak s údajem bude nadále 
nakládáno. V minulosti se již vyskytly problémy s únikem 
těchto citlivých údajů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Zásadní připomínka 

Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
 
K ochraně údaje o ceně jako údaje, který je připomínkujícím 
označen jako obchodní tajemství, viz výše. Údaje se 
poskytují podle zvláštní právní úpravy v § 99 odst.5 zákona o 
léčivech 
 
SÚKL není známo, že by byly nějaké problémy s únikem 
citlivých údajů.  
 
 

 3. Připomínky k bodu 12, k ustanovení § 81 odst. 4 
písm. d 

Požadujeme dotčené písmeno upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V odůvodnění není uvedeno, že je nutné hlásit i prodejní 
cenu léčivého přípravku a není jasné, z jakého důvodu se 
má prostřednictvím systému eRecept zpracovávat údaj o 
prodejní ceně. Žádáme, aby tento požadavek byl 
odstraněn. Není zcela jasné, proč by se v systému eRecept 
měl takový údaj uchovávat a není jasné, komu bude tato 
informace dále sloužit či komu bude následně předávána. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
Údaj o ceně bude vypuštěn. 
 

 4. Připomínka k bodu 12, k ustanovení § 81 odst. 14 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 

Akceptováno. 
Ustanovení § 81 stanoví, že Ústav musí zveřejňovat 
technickou dokumentaci eReceptu. Softwery lékařů a 
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uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Pokud se v daném ustanovení požaduje, že farmaceut a 
lékař musí mít plně kompatibilní software se systémem 
eRecept, pak by bylo vhodné, aby kompatibilitu softwarů 
zajišťoval rovnou stát, případně doporučil, které softwary 
jsou kompatibilní se systémem eRecept.  

Zásadní připomínka 

farmaceutů musí být kompatibilní se systémem eReceptu. 
Návrh bude doplněn o ustanoveí zajišťující proces certifikace 
softwaru. 
 
Ustanovení odst. 14 dále upraveno: „Informační systémy, 
které využívá lékař za účelem předepisování a farmaceut za 
účelem výdeje léčivých přípravků, musí být plně 
kompatibilní se systémem eRecept a odpovídat jeho 
technické dokumentaci.“ 
  

 5. Připomínka k bodu 12, k ustanovení § 81a odst. 1 
písm. c 

Požadujeme dotčené písmeno upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V tomto ustanovení je uvedeno, že centrální úložiště 
elektronických receptů shromažďuje a ukládá elektronické 
záznamy o receptech vystavených v listinné podobě. Není 
zřejmé, kdo bude přepisovat listinné recepty do 
elektronické podoby.  

Domníváme se, že pokud tak má činit farmaceut, pak by za 
tuto činnost měl být bonifikován, protože se jedná o 
časově náročnou činnost a administrativní zátěž. Forma 
bonifikace by měla být již nyní známa. Nežádáme, aby 
částka byla uvedena v zákoně, ale aby v rámci vypořádání 
bylo dopředu známo, kdo bude převádět papírové recepty 
do elektronické podoby a případně jakou částkou bude 
farmaceut, pokud tuto činnost má provádět on, odměněn. 
Stačí, když částka bude uvedena v odůvodnění.  

Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 
 
Kdo bude provádět digitalizaci, je uvedeno v § 81f odst. 5 
navrhovaného textu. 
 
MZ souhlasí s nutností kompenzace lékáren za digitalizaci 
listinných receptů a souhlasíme s tím, že kompenzace by 
měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Konkrétní návrh podoby teď není možné upřesnit. Bude 
možné dodat v návaznosti na přípravu novel vyhlášky o 
seznamu výkonů a úhradové vyhlášky pro příští rok. 
 
„Digitalizační“ ustanovení pak budou ve své účinnosti i 
z tohoto důvodu odložena až k datu 1.1.2020. 
 

 6. Připomínka k bodu 14, k ustanovení § 81e odst. 5 Neakceptováno. Vysvětleno.  
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Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V tomto ustanovení je uvedeno, že farmaceut převede 
údaje z listinného receptu do elektronické podoby. Pokud 
tuto činnost má vykonávat farmaceut, pak musí být za tuto 
činnost odměněn, neboť se jedná o časově náročnou 
činnost a administrativní zátěž. Forma bonifikace by měla 
být již nyní známa. Nežádáme, aby částka byla uvedena 
v zákoně, ale aby v rámci vypořádání bylo dopředu známo, 
jakou částkou bude farmaceut odměněn. Stačí, když 
částka bude uvedena v odůvodnění. V rámci dohodovacího 
řízení došlo k dohodě, že lékárníci budou odměňováni za 
výdej léčivých přípravků na recept částkou 18,50 Kč, 
zastropovanou rokem 2014. Nikde v rámci dohodovacího 
řízení nebylo uvedeno, že lékárníci obdrží další částku za 
převádění listinných receptů do elektronické podoby. 
Jedná se o nadměrnou zátěž lékárníka a měl by za tuto 
činnost být odměněn.  

Zásadní připomínka 

MZ souhlasí s nutností kompenzace lékáren za digitalizaci 
listinných receptů a souhlasíme s tím, že kompenzace by 
měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Konkrétní návrh podoby teď není možné upřesnit. Bude 
možné dodat v návaznosti na přípravu novel vyhlášky o 
seznamu výkonů a úhradové vyhlášky pro příští rok. 
 
„Digitalizační“ ustanovení pak budou ve své účinnosti i 
z tohoto důvodu odložena až k datu 1.1.2020. 
 

 7. Připomínka k bodu 17, k ustanovení § 82 odst. 3 
písm. d 

Požadujeme dotčené písmeno upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Požadavek na údaj o ceně vnímáme nad rámec novelizace, 
která se primárně týká pouze elektronického receptu a 
lékového záznamu.  

Pro tuto zásadní změnu zákona nebyla předložena zpráva 
z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA. 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Bude doplněna DZ/RIA. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou 
cenou liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o 
ceně je podstatné právě s ohledem na konstantní 
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Nesouhlasíme se tvrzením, které je uvedeno v odůvodnění, 
že značnou část příjmů lékárny tvoří úhrady léčivých 
přípravků z veřejného zdravotního pojištění. Veřejné 
lékárny rozhodně nejsou schopny ufinancovat chod 
z úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního 
pojištění, protože úhrady jsou rok od roku nižší a lékárny 
jsou nucené se zaměřit na doplňkový prodej a poradenství 
(např. odvykání kouření, dermatologie atp.), které pomáhá 
udržet chod veřejné lékárny. Úhrady léčivých přípravků 
z veřejného zdravotního pojištění převažují v nemocničních 
lékárnách, takže pokud někdo chce znát příjmy a 
financování lékáren z přípravků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění, nechť žádá ceny pouze 
v nemocničních lékárnách. 

Důrazně nesouhlasíme s tím, aby provozovatelé oprávnění 
k výdeji léčivých přípravků nově povinně hlásili ceny, za 
které léčivé přípravky prodávají. Poskytnutí takto citlivých 
údajů by mohlo vést k cenové válce mezi lékárnami. 

Požadavek na hlášení ceny je v tomto ustanovení upraven 
velmi neurčitě. Není zřejmé, jakou cenu by měla lékárna 
hlásit. 

Další nesrovnalost spatřujeme v nekompatibilitě 
navrhovaného znění zákona s odůvodněním. V odůvodnění 
se uvádí, že značnou část příjmů provozoven oprávněných 
vydávat léčivé přípravky tvoří úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění, pak se tedy ptáme, proč by 
provozovna oprávněná vydávat léčivé přípravky měla hlásit 
i ceny všech volně prodejných léčivých přípravků? 

Zastáváme názor, že všechny dnešní lékárenské softwary 
hlídají správnost výpočtu cen, čímž padá argument na 
požadavek ceny. Navíc lékárny ve svém pravidelném 
hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv LEK-13 uvádí, 
jaké léčivé přípravky, v jaké konkrétní lékárně a v jakém 

průzkum trhu, jehož cílem je mapovat cenové hladiny a 
monitorovat situaci na trhu ve smyslu předcházení 
nedostupnosti léčiv způsobené například reexportem 
levných léčiv určených pro český trh do zahraničí. Cena 
je v tomto ohledu jednoznačným identifikátorem léku, 
svou vypovídací hodnotou naprosto podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují 
na český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, 
je zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového 
přípravku a vliv jeho ceny na dostupnost na českém 
trhu, resp. na distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého 
přípravku, který je potřeba hlásit ze strany držitelů 
rozhodnutí o registraci, distributorů a lékáren. Hlášení 
tohoto údaje všemi články distribučního řetězce je pak 
nutné z toho důvodu, že cena se může při průchodu 
distribučním řetězcem měnit (snižovat) a i tento vývoj je 
potřeba průběžně monitorovat. 
Lékárenství je segment, jehož příjem pochází zejména 
z veřejného zdravotního pojištění. Je zcela ve veřejném 
zájmu a v souladu se zákonem o cenách, aby stát měl 
přehled o službách, které financuje z veřejných 
rozpočtů. 
V posledních letech roste tlak lékárenského segmentu 
na koncepční změnu odměňování lékárenské péče, a 
to ve prospěch výkonového odměňování plně (či ve 
valném rozsahu) z veřejného zdravotního pojištění. 
K tomuto přerodu však nedojde do té doby, dokud stát 
nebude mít možnost kompletně zanalyzovat reálný stav 
příjmů tohoto segmentu. 
MZ je soustavně terčem požadavků odborné ale 
zejména laické veřejnosti, jejichž středobodem je 
nutnost znalosti reálných cen léčiv. Bez nich nelze 
poskytnout relevantní podporu pacientovi ohledně 
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množství byly vydány, takže je možné si vytvořit představu, 
co, v jakém množství a kde bylo vydáno a požadavek na 
cenu je naprosto irelevantní. 

Žádáme, aby nám Ministerstvo zdravotnictví předložilo 
konkrétní příklady zemí v EU, které takto sbírají data o 
prodejních cenách, protože aktuální požadavek je 
iracionální vzhledem k odůvodnění. 

Zásadní připomínka 

informace o možném doplatku, o započitatelném 
doplatku apod. 
 
Dále k textu připomínky uvádíme, že ne všechny léčivé 
přípravky mají regulovanou cenu. U neregulovaných 
léčivých přípravků tvoří cenu provozovatel lékárny bez 
omezení. O její výši se Ústav dozví až z hlášení. 

Ministerstvo 
vnitra 
lucie.jakubcikov
a@mvcr.cz 

Nesouhlasíme se závěry uvedenými v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace v bodě 3.11 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu, neboť se 
domníváme, že navrhovaná právní úprava představuje 
ohrožení bezpečnostních aktiv státu a může mít dopad 
na bezpečnost České republiky. Navrhujeme proto  
s předkladatelem uskutečnit separátní jednání, jehož se 
zúčastní zástupci bezpečnostních sborů a 
zpravodajských služeb. 
Zásadní 

Vysvětleno. 
Dopady na bezpečnost doplněny dle návrhu zpravodajských 
služeb. 

Při předepisování léku vyplňuje lékař údaje, které 
zjišťuje přímo od pacienta. Pokud jsou tyto údaje 
vyplněny nesprávně a pacient není systémem 
identifikován, předepsaný a vydaný lék již není zanesen 
do lékového záznamu pacienta, ač mu byl lék 
předepsán a vydán. O tom, že pacient nebyl 
identifikován, je lékař notifikován, avšak není povinen 
chybně vložené údaje opravit. Navrhujeme zakotvit do 
navrhované právní úpravy povinnost lékaře provést 
opravu vložených údajů  
o pacientovi tak, aby došlo ke ztotožnění pacienta a 
správnému zápisu do lékového záznamu. 
Zásadní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Ztotožnění pacienta není nutností ani podmínkou pro 
poskytování zdravotní péče. Lékař musí mít možnost vystavit 
recept i pro neztotožněného pacienta.  
Ztotožnění slouží k jednoznačnému přiřazení receptu 
k lékovému záznamu konkrétního pacienta.  

V navrhované právní úpravě absentuje postup pro 
případ, kdy pacient zjistí, že jsou v jeho lékovém 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
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záznamu uvedeny údaje v rozporu se skutečným 
stavem, například jsou v záznamu uvedeny léky, které 
mu ve skutečnosti nebyly předepsány, či chybí záznam 
o lécích, které mu ve skutečnosti byly předepsány a 
vydány. Navrhujeme, aby byl tento postup, tedy úprava 
námitek proti nesprávnosti záznamu, do navrhované 
právní úpravy doplněn. 
Zásadní 

Připomínkovým místem popisovaná situace v rámci systému 
nemůže nastat. 

Domníváme se, že v zákoně dochází k nedovolené 
subdelegaci, kdy je ponecháno na prováděcím právním 
předpise, aby upravil práva a povinnosti adresátů, které 
by měly být upraveny přímo v zákoně. Nastává tak 
situace, kdy prováděcí právní předpis zákon neprovádí, 
nýbrž doplňuje. Navrhujeme proto práva a povinnosti 
adresátů upravit přímo v textu zákona. Jedná se 
například o § 80 odst. 6, který stanovuje případy, ve 
kterých se může lékař odchýlit od zákonem dané 
povinnosti vystavit recept v elektronické podobě, § 81c 
odst. 4 upravující právo pacienta na informace  
a § 81e odst. 3 stanovující rozsah, v jakém může 
farmaceut měnit údaje uvedené  
v receptu.  
Zásadní 

Akceptováno částečně. 
K § 80 odst. 6 – seznam výjimek z elektronické preskripce 
bude převeden do zákona. 
 
§ 81d odst. 4: 
(4) Pacient nahlíží prostřednictvím lékového záznamu 
na údaje podle odstavce 3 vztahující se k němu a dále 
do žurnálu činností zejména na údaje o času  a typu 
operace  
a identifikaci původce operace. 
 
§ 81g odst. 3 
(3) Vydávající farmaceut může doplnit nebo opravit 
údaje uvedené na elektronickém receptu, a to zejména 
údaje v souvislosti se záměnou léčivého přípravku, 
který je pacientovi vydán, identifikačního čísla 
pojištěnce a opravou kódu zdravotní pojišťovny.  
 

K čl. I bodu 4 – k § 19b odst. 2 písm. k):  
 Navrhované ustanovení požadujeme vypustit 
jako nadbytečné. V agendovém informačním systému 
evidence obyvatel jsou údaje o osvojitelích vedeny 
pouze v souvislosti s údajem o osvojení, nejsou vedeny 
samostatně. Podle § 797 občanského zákoníku na 
základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, 
popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, 

Akceptováno. 
 
Pokud jsou osvojitelé skutečně do ISEO zapisováni jako 
rodiče, pak je pro naše účely další údaj o osvojiteli 
nadbytečný a dostačuje pouze údaj o současných zapsaných 
rodičích, jelikož potřebujeme pouze znát současné zákonné 
zástupce dítěte 
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popřípadě rodiče dítěte. Do agendového informačního 
systému evidence obyvatel zapisuje matriční úřad 
údaje, které vede ve svých matričních knihách (§ 4a 
zákona  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech). 
V případě osvojení tedy zapíše matriční úřad na místo 
údajů o rodičích údaje o osvojitelích. V agendovém 
informačním systému evidence obyvatel jsou vedeny u 
dítěte údaje pouze o rodičích a v případě po osvojení 
jsou to také údaje o rodičích - osvojitelích, kteří jsou 
zapsáni místo biologických rodičů. Osvojitel se stává 
zákonným zástupcem dítěte. 
 S ohledem na výše uvedené považujeme 
rozšíření okruhu údajů využívaných správními orgány 
vykonávajícími státní správu v oblasti humánních léčiv o 
údaje  
o osvojitelích za nadbytečné. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
K čl. I bodu 12 – k § 81 odst. 1:  

1. V zájmu právní jistoty požadujeme výslovně 
uvést, že systém eRecept je informačním 
systémem veřejné správy. 

2. Požadujeme, aby byl výčet součástí systému 
eRecept formulován jako taxativní, nikoliv 
demonstrativní. Navrhujeme proto v úvodní větě 
slovo „zejména“ vypustit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Ad 1 Akceptováno 
 
Ad 2 – Neakceptováno. Vysvětleno.  
Pokud bude vypuštěno slovo „zejména“, při jakémkoliv 
doplnění, bud nutno schválit novelu zákona o léčivech, což 
se zdá být vzhledem k dynamice rozvoje nepraktické. 
Připomínka není odůvodněna. Nejedná se o dopad do práv a 
povinností regulovaných subjektů, jde o vymezení 
technických funkcionalit systému. 
 

K čl. I bodu 12 – k § 81 odst. 12:  
 K zavedení vydávání ověřeného výstupu ze 
systému eRecept upozorňujeme jako správce 
kontaktních míst veřejné správy, že systém Czech 
POINT není na výdej výpisů ze systému eRecept 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Doplněn § 81 odst.12 tak, že výstup dle odstavce 12 je 
výstupem informačního systému veřejné správy. 
Účinnost bude odložena o 6 měsíců dle požadavku. 
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připraven. Navrhovaná úprava tak bude mít dopady, 
které nejsou  
v materiálu zohledněny. Jedná se především o náklady 
na vývoj formuláře Czech POINT, které se mohou 
pohybovat v řádu několika stovek tisíc korun, a náklady 
na výpisy. Tyto finanční náklady nejsou v závěrečné 
zprávě RIA zahrnuty. Vývoj, testování a implementace 
jsou dále časově náročné a nedomníváme se, že by 
bylo možné naplnit požadavek stanovený v odstavci 12 
již k 1. lednu 2019.  
 S ohledem na výše uvedené požadujeme do 
návrhu zapracovat, že ověřený výstup dle odstavce 12 
je výstupem informačního systému veřejné správy, aby 
bylo umožněno vybírat správní poplatek. Do závěrečné 
zprávy RIA požadujeme zapracovat finanční náklady na 
vydávání ověřeného výstupu ze systému eRecept. Dále 
navrhujeme účinnost  
§ 81 odst. 12 odložit alespoň o 6 měsíců, aby byl 
zaručen dostatečný čas na připravení systému Czech 
POINT. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

O výpisu ze systému Czech POINT žádal SÚKL od počátku, 
začal proto s MV jednat – SÚKL vytvořil potřebnou žádost 
včetně všech požadovaných podkladů. Žádost však nebyla 
vyřízena s tím, že pro to není opora v zákoně. Nejdříve, že je 
nutná změna zákona. Poté co, byl návrh novely zákona o 
léčivech zaslán do mezirezortu, SÚKL obdržel dopis MV 
(PhDr. Jan Tretera, vedoucí oddělení strategických 
informačních systému MV ČR). Na základě tohoto dopisu 
SÚKL přistoupil k aktualizaci žádosti o vytvoření formuláře 
pro CzP, kterou jsme pro absenci legislativního oprávnění 
museli v roce 2017 odložit. 
Informace o nákladech realizace na straně MV, nemá SÚKL 
k dispozici. 
 
 

K čl. I bodu 12 – k § 81 odst. 16:  
 Systém eRecept má být z principu informační 
systém veřejné správy, který je určen pro systematickou 
informační činnost pro účely výkonu veřejné správy, a 
zároveň bude pacientům umožněn přístup k systému 
eRecept prostřednictvím kvalifikovaného systému 
elektronické identifikace. Systém eRecept by tedy měl 
být veřejně přístupný. Požadujeme proto odstavec 16 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
  
Systém eRecept není určen pouze pro ukládání informací, ale 
v rámci systému dochází k vytváření elektronických receptů. 
Systém eRecept obsahuje z 90% osobní údaje včetně 
osobních údajů zvláštní povahy (o zdravotním stavu 
fyzických osob). Z tohoto důvodu není na místě zohlednit 
připomínku na veřejnost údajů shromažďovaných v systému.  
 

K čl. I bodu 13 – k § 81c odst. 3:  Akceptováno jinak. 
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 Upozorňujeme, že rozsah požadovaných údajů 
v textu ustanovení a v důvodové zprávě není totožný, 
neboť v textu zákona není stanoven požadavek uvedení 
kontaktních údajů poskytovatele zdravotních služeb 
(například telefonu). Nad rámec uvedených údajů 
navrhujeme rozšířit požadované identifikační údaje o 
identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb a 
identifikační číslo osoby. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Důvodová zpráva bude upravena. 
Požadavek na uvedení telefonu lékaře do zákonného 
ustanovení doplněn.  

K čl. I bodu 32 – k § 108 odst. 1 písm. j):  
 Pojem „nepravdivá role“ považujeme za matoucí. 
Domníváme se také, že lékař může neoprávněně 
nahlédnout na údaje prostřednictvím lékového záznamu 
pacienta i v případě, že tak učiní mimo souvislost 
s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi. 
Navrhujeme proto následující znění: „j) lékař nebo 
farmaceut neoprávněně nahlédne na údaje zobrazené 
prostřednictvím lékového záznamu pacienta v rozporu s 
§ 81c odst. 5 nebo 6“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Navrhujeme přeformulovat § 108 odst.1 písm. j) následovně 
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, 
 
 
 

Nad rámec návrhu – náležitosti podání: 
 Požadujeme z textu novelizovaného zákona 
odstranit ustanovení o náležitostech žádosti, které jsou 
ve vztahu k § 37 odst. 2 správního řádu duplicitní. 
Zákon obsahuje následující nebo obdobnou formulaci: 
„Žádost musí obsahovat údaje o žadateli, dále údaje  
o předmětu žádosti a její odůvodnění.“  
 Takto formulované ustanovení považujeme za 
nadbytečné, protože pouze opakuje obecné náležitosti 
žádosti, respektive podání. Tato připomínka se vztahuje 
mimo jiné k § 24 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 2, § 34 
odst. 1, § 35 odst. 5, § 36 odst. 1, § 44 odst. 3, § 48 

Vysvětleno. 
Předkladatel změnil charakter připomínky na 
doporučující. 
Předkladatel si je vědom potřeby danou problematiku 
v zákoně o léčivech revidovat a aktualizovat a 
k přípravě požadovaných změn již přikročil, nicméně 
vzhledem k jejich rozsahu nepovažuje za vhodné zatížit 
jimi tuto novelu. Navíc v souvislosti s přijetím 
evropského nařízení v oblasti veterinárních léčiv, se 
předpokládá přikročení k ryze správně-právní novele 
zákona. 
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odst. 3, § 60 odst. 4, § 63 odst. 1 písm. a), § 67 odst. 2 
nebo § 69 odst. 2.  
 Dle § 154 a následujících správního řádu se na 
vyjádření, osvědčení či sdělení použije § 37 správního 
řádu, který stanoví náležitosti podání. Připomínka se 
proto vztahuje rovněž na ustanovení § 71 odst. 6 a § 78 
odst. 3. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
Nad rámec návrhu – náležitosti žádosti: 
 Další náležitosti podání nad rozsah toho, co 
stanoví správní řád, může stanovit pouze zákon jako 
právní norma stejné právní síly. Není proto přípustné, 
aby zvláštní zákon svěřil úpravu náležitostí podání 
(žádosti) prováděcímu právnímu předpisu bez dalšího, 
tedy bez alespoň zcela minimální zákonné úpravy, 
kterou by bylo možné prováděcím předpisem provádět. 
V současné podobě zákona lze přitom takové řešení 
nalézt například v ustanovení § 24 odst. 4, § 26 odst. 7, 
§ 27 odst. 5, § 28 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 
34 odst. 1,  
§ 36 odst. 1, § 44 odst. 3, § 48 odst. 3, § 60 odst. 4, § 
63 odst. 6, § 67 odst. 2, § 69 odst. 2,  
§ 71 odst. 6 a § 78 odst. 3. Požadujeme proto, aby bylo 
stanovení náležitostí uvedených žádostí přesunuto do 
textu zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Předkladatel změnil charakter připomínky na 
doporučující. 
Předkladatel si je vědom potřeby danou problematiku 
v zákoně o léčivech revidovat a aktualizovat a 
k přípravě požadovaných změn již přikročil, nicméně 
vzhledem k jejich rozsahu nepovažuje za vhodné zatížit 
jimi tuto novelu. Navíc v souvislosti s přijetím 
evropského nařízení v oblasti veterinárních léčiv, se 
předpokládá přikročení k ryze správně-právní novele 
zákona. 
 

Nad rámec návrhu – lhůty pro vydání rozhodnutí: 
 Lhůty pro vydání rozhodnutí, které jsou uvedeny 
v zákoně o léčivech, se zcela odchylují od obecné 
úpravy ve správním řádu. Jedná se mimo jiné o § 31 
odst. 2,  
§ 34 odst. 2, § 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 48 odst. 3, § 

Vysvětleno. 
Předkladatel změnil charakter připomínky na 
doporučující. 
Předkladatel si je vědom potřeby danou problematiku 
v zákoně o léčivech revidovat a aktualizovat a 
k přípravě požadovaných změn již přikročil, nicméně 
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49a odst. 6, § 60 odst. 6, § 63 odst. 4 či § 63 odst. 6. 
Upozorňujeme, že v § 71 odst. 1 správního řádu je 
stanoveno, že k vydání rozhodnutí má dojít bez 
zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bez 
zbytečného odkladu, je v § 71 odst. 3 správního řádu 
stanoven způsob, jakým se má postupovat a v jaké 
lhůtě má být rozhodnutí vydáno. Těmito lhůtami se 
zákon o léčivech neřídí a nejsou dodržena ani pravidla 
pro prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí. Bez řádného 
odůvodnění odchylných lhůt není možné jejich 
zakotvení v zákoně o léčivech akceptovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

vzhledem k jejich rozsahu nepovažuje za vhodné zatížit 
jimi tuto novelu. Navíc v souvislosti s přijetím 
evropského nařízení v oblasti veterinárních léčiv, se 
předpokládá přikročení k ryze správně-právní novele 
zákona. 
 

Nad rámec návrhu – přerušení řízení: 
 V § 63 odst. 2 je upravena nedůvodná odchylka 
vůči úpravě přerušení řízení stanovené správním 
řádem. Požadujeme toto ustanovení vypustit a využívat 
ustanovení  
§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Předkladatel změnil charakter připomínky na 
doporučující. 
Předkladatel si je vědom potřeby danou problematiku 
v zákoně o léčivech revidovat a aktualizovat a 
k přípravě požadovaných změn již přikročil, nicméně 
vzhledem k jejich rozsahu nepovažuje za vhodné zatížit 
jimi tuto novelu. Navíc v souvislosti s přijetím 
evropského nařízení v oblasti veterinárních léčiv, se 
předpokládá přikročení k ryze správně-právní novele 
zákona. 
 

Česká 
stomatologická 
komora 
 
slavik@dent.cz, 
eklep@dent.cz 

k § 80 odst. 2 – ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Podle druhé věty je součástí požadavku na vytvoření 
elektronického receptu VŽDY údaj o tom, který způsob 
předání identifikátoru si pacient zvolil. V situaci, kdy si 
pacient nezvolil zaslání identifikátoru systémem 
eRecept, je však taková informace nadbytečná a 
zatěžující (předepisující lékař ji bude muset do 
požadavku zadat, aniž by to mělo jakékoli praktické 
využití).  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Informace je nezbytná, aby systém věděl, zda a popřípadě 
jakým způsobem má poslat identifikátor a komu. 
 
Připomínka se týká spíše funkcionalit systémů dodávaných 
lékařům.  
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k § 80 odst. 4 – ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Druhá věta předpokládá, že způsob předání 
identifikátoru (nebude-li předán systémem eRecept) si 
zvolí pacient s tím, že další způsoby předání stanoví 
prováděcí právní předpis. Výběr pacienta bude 
znamenat, že poskytovatel bude muset mít k dispozici 
všechny způsoby předání identifikátoru, které budou 
uvedeny v prováděcím předpisu. To znamená 
nedůvodné a nepřiměřené náklady pro poskytovatele, a 
to zejména tehdy, pokud (jako např. zubní lékaři) 
vyhotovují jen velmi málo receptů. Je nutno hledat 
takovou úpravu, která zajistí, že pacient nebude moci 
žádat takový způsob předání identifikátoru, jímž 
předepisující lékař nedisponuje. 
 

Akceptováno jinak. 
Upraveno ustanovení § 80 odst. 4 tak, aby bylo zřejmé, že 
předání identifikátoru se děje bud prostřednictvím systému 
eRecept či listinnou průvodkou. Prováděcí právní předpis, 
tak jako již dnes, bude pouze popisovat možnosti a formy 
předání identifikátorů prostřednictvím systému eRecept, 
případně, pokud se pro něj lékaři rozhodnou, přes jejich 
informační systém: 
„Předepisující lékař je povinen, pokud si pacient při 
předepsání léčivého přípravku nezvolil, aby mu identifikátor 
elektronického receptu byl zaslán systémem eRecept, předat 
pacientovi bezplatně identifikátor elektronického receptu. 
Pokud si pacient nezvolí, aby mu byl předán identifikátor 
podle věty první, je mu identifikátor elektronického receptu 
bezplatně předán lékařem na listinném formuláři (dále jen 
„průvodka“). Další způsoby předání identifikátoru 
elektronického receptu pacientovi stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 
Na každý pád lékař bude moci vydat identifikátor 
způsobem a prostředkem, kterým pro jeho předání 
disponuje. 
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 k § 81 odst. 14 – ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení ukládá lékařům používat pro předepisování 
informační systém, přestože zákon na jiném místě 
umožňuje přímou komunikaci se systémem eRecept a 
využití webové či mobilní služby. Smyslem ustanovení 
patrně je zajistit, aby informační systém, který využívají 
lékaři a farmaceuti, byl plně kompatibilní se systémem 
eRecept. Formulace však tomuto účelu neodpovídá: 
ustanovení ukládá lékařům používat informační systém, 
který navíc musí mít určitě parametry. Jako vhodnější 
formulace se jeví: „Informační systémy, které lékař a 
farmaceut využívají za účelem předepisování a výdeje 
léčivých přípravků, musí být plně kompatibilní se 
systémem eRecept a odpovídat jeho technické 
dokumentaci.“ 
 

Akceptováno. 
Odst. 14: Informační systémy, které využívá lékař za 
účelem předepisování a farmaceut za účelem výdeje 
léčivých přípravků, musí být plně kompatibilní se 
systémem eRecept a odpovídat jeho technické 
dokumentaci. 
 

ČLnK 
 

Viz přiložená separátní tabulka  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

1. K novelizačním bodům č. 5 a 6 – navrhujeme novelizační 
body z návrhu odstranit. 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby údaj o ceně léčivého 
přípravku byl součástí hlášení držitelů rozhodnutí o registraci, 
protože se jedná o: 

i. nepřiměřenou administrativní zátěž zakládající 
rozpor s právem na podnikání ve smyslu čl. 26 
Listiny; 

ii. úpravu v rozporu: 
a. se směrnicí č. 2001/83; 
b. s pravidly hospodářské soutěže; 

iii. návrh úpravy porušující pravidla řádného 
legislativního procesu z důvodu: 

a. nesprávného a zavádějícího odůvodnění; 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Doplněna RIA/DZ. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh do 
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b. nedostatečného odůvodnění (jedná se 
prakticky o přílepek). 

 
Informace o skutečné prodejní ceně paušálně hlášené ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci nikterak nenapomůže 
zamýšlenému cíli, tj. identifikaci léčivých přípravků 
ohrožených reexporty. Problematika je totiž daleko 
komplexnější a návrh zejména neodpovídá současnému stavu 
úpravy v § 77c a § 77d ZoL za účelem zajišťování 
dostupnosti léčivých přípravků mj. ohrožených reexporty. 
V § 77c je upraven postup pro vydávání seznamu tzv. 
ohrožených léčivých přípravků. Nicméně tento postup 
předpokládá jako výchozí premisu, že Ústav dojde k závěru, 
že „aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo 
léčivých přípravků již dostatečně nepokrývá aktuální potřeby 
pacientů v České republice a nedostatkem tohoto léčivého 
přípravku nebo léčivých přípravků, kterým se rozumí 
nedostatečné pokrytí aktuálních potřeb pacientů v České 
republice daným léčivým přípravkem nebo léčivými 
přípravky, bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby 
pacientů v České republice s přímým dopadem na ochranu 
zdraví obyvatelstva a významným ovlivněním poskytování 
zdravotních služeb“. Na aktuální zásobu přitom nemá 
žádný vliv cena léčivého přípravku. Potřeby pacientů též 
neovlivňuje cena léčivého přípravku. Zjištěná cena tak 
nemůže mít v procesu posouzení podle § 77c žádný vliv. 
Stejně tak podle § 77d se hodnotí, zda „dojde uskutečněním 
distribuce do zahraničí v následujícím tříměsíčním období k 
nedostatku léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným 
léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo 
léčivých přípravků, které jsou vzájemně nahraditelné 
vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, pro aktuální potřeby 
pacientů v České republice a tento nedostatek ohrožuje 
dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice s 

zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku a 
vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
 
 
K návrhu, aby byla cena prohlášena za obchodní tajemství, 
předkladatel upozorňuje jednak na to, že obchodní tajemství 
je definováno občanským zákoníkem, a dále upozorňuje na § 
99 odst.5 zákona o léčivech, který poskytuje ochranu údajů 
z hlášení. 
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přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a 
významným ovlivněním poskytování zdravotních služeb“. 
K tomuto kroku dochází již ve chvíli, kdy je léčivý přípravek 
zařazen na seznamu tzv. ohrožených léčivých přípravků podle 
§ 77c a distributoři mají povinnost hlásit plánovaný vývoz 
takových léčivých přípravků. Jestliže již distributor plánuje 
vyvézt léčivý přípravek, je zřejmé, že jeho cena v zahraničí 
bude s nejvyšší pravděpodobností vyšší, jinak by k vývozu 
nepřikročil. I kdyby nebyla vyšší, takový distributor již 
evidentně pojal záměr léčivé přípravky vyvézt a na Ústavu je 
pouze posoudit, zda jsou v ČR dostatečné zásoby pro potřeby 
pacientů. Cena léčivých přípravků tak nehraje ve stávajícím 
procesu vůbec žádnou roli a podstatné v procesu zajišťování 
dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v ČR je 
zjišťování, zda je na trhu dostatečné množství léčivých 
přípravků, nikoliv jejich cena. Samozřejmě jsme si vědomi, 
že cena léčivého přípravku je podstatným motivem pro 
reexport léčivých přípravků, nicméně v procesu zajišťování 
dostupnosti není její zjišťování efektivním a přiměřeně 
zatěžujícím nástrojem. Nelze paušálně zakázat reexport 
léčivého přípravku jen proto, že jeho cena je lukrativní pro 
reexport, když jeho množství je na trhu dostatečné. Nelze 
proto ani tvrdit, že by snad klesající cena léčivého přípravku 
odůvodňovala potřebu důsledněji sledovat stav zásob 
takového přípravku a vliv jeho ceny na dostupnost na českém 
trhu, resp. na distribuci mimo území ČR. 
V odůvodnění je uvedeno, že požadavek na hlášení ceny má 
zlepšit dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v ČR tak, 
že se omezí souběžné vývozy. Údaj o skutečné ceně je pouze 
jedním, nikoliv jediným kritériem pro „atraktivitu“ léčivého 
přípravku na vývoz. Dalším kritériem je cena v zahraničí, 
která není známa. Ani ze skutečné ceny nebude tedy možné 
„atraktivitu“ jednoznačně vyhodnotit. Zároveň není jisté, že u 
přípravků, u kterých se skutečná cena a maximální cena bude 
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významně lišit, bude hrozit jejich nedostatek na českém trhu, 
resp. že se bude jednat o nenahraditelnou léčbu, kterou by 
měl stát pro své občany zajistit. Nezohlednění různých 
kategorií léčivých přípravků (s ohledem na pravděpodobnost 
vývozu) a plošné zavedení takovéto povinnosti je v rozporu 
se zásadou proporcionality a nelze předpokládat, že přínos 
takového hlášení převýší požadovanou administrativní zátěž. 
Není zde uvedeno ani o jaký typ léčivého přípravku by se 
mělo jednat – léčivé přípravky hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, léčivé přípravky, jejichž 
výdej je/není vázán na lékařský předpis atd. Tato identifikace 
by měla být provedena v rámci zákona, nikoliv prováděcího 
právního předpisu nebo dokonce jenom pokynu Ústavu. 
Není zřejmé, jak údaj o ceně ovlivní rozhodování o zajištění 
dostupnosti léčivých přípravků pro české pacienty. 
Ustanovení zákona o léčivech (§ 77c a § 77d) upravuje 
způsob, jak má být dostupnost zajištěna – subjekty 
distribučního řetězce mají hlásit objem léčivých přípravků 
v ČR. Ústav na základě těchto informací (informace o objemu 
léčivých přípravků na trhu) vyhodnotí, zda je množství 
„nenahraditelných“ léčivých přípravků dostatečné pro pokrytí 
potřeb českých pacientů. Z ustanovení zákona o léčivech tedy 
nelze vyvodit, jak bude mít informace o ceně vliv na tento 
postup, když se při hodnocení vůbec nepoužije. 
Nedošlo tedy k důslednému posouzení potřeby 
navrhované právní úpravy ve vztahu k již přijaté úpravě, 
resp. tato úprava je ve vztahu k zamýšlenému cíli domněle 
považována za potřebnou. Došlo tak k porušení pravidel 
legislativního procesu. K tomu, aby mohla být cena léčivého 
přípravku relevantní, by musela být úprava k zajišťování 
dostupnosti zcela odlišná. 
Z tohoto důvodu lze tedy důvodně pochybovat o souladu 
navrhovaného zákona s ústavním pořádkem ČR a právem 
na podnikání dle čl. 26 LZPS. 
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Bezdůvodné vyžadování údajů o ceně navíc má prvky 
evidentně šikanózního výkonu státní správy. Je přitom 
odůvodněným trendem administrativní zátěž na straně 
podnikatelů snižovat a nikoliv navyšovat. Nové pravidelné 
hlášení údajů o ceně vyžaduje přijmout a implementovat 
minimálně SW řešení a komunikaci s centrálou, která je často 
držitelem rozhodnutí o registraci. V této souvislosti nemáme 
informaci o tom, že by v ostatních členských státech bylo 
požadováno hlášení ceny a navrhovanou úpravu proto 
považujeme za zcela nadbytečnou, neodůvodněnou a 
snižující konkurenceschopnost ČR v EU.  
Přitom se jedná o opatření naprosto disproporční, neboť 
postihne celý trh, zatímco ochrana před reexporty se týká 
pouze jednotek léčivých přípravků. Jedná se o typický „gold-
plating“. 
V návrhu nebylo nikterak blíže odůvodněno, jak přesně 
znalost ceny ze strany správních orgánů ovlivní rozhodování 
správních orgánů. Jak konkrétně bude skutečná cena 
hodnocena v procesu hodnocení rizika nedostupnosti léčivých 
přípravků pro potřeby českých pacientů. Dále není zejména 
zřejmé, zda bude cena jakkoliv zveřejňována (příp. 
komu). Není zřejmé, jak by bylo technicky možné hlášenou 
cenu označit za obchodní tajemství a jak by se Ústav 
vypořádal s případnou žádostí o poskytnutí informací. 
Existuje zde riziko, že Ústav ceny zveřejní a umožní tak 
koluzní jednání jednotlivých účastníků trhu, což je v 
rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Správní orgán by 
neměl takové jednání umožnit. Konečně není z návrhu 
vůbec zřejmé, zda nebude hlášená cena použita k jiným 
účelům. Údaj o ceně je obchodně velmi 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 odůvodnění návrhu, 
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který je primárně zaměřen na úpravu v souvislosti 
s elektronickou preskripcí, což je další porušení pravidel 
legislativního procesu. Ve zprávě z hodnocení RIA nebyla 
tato úprava řádně zhodnocena. 
Mezi základní atributy právního státu patří přiměřenost práva. 
Jak konstatoval Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 44/13: 
„Jedním z esenciálních znaků demokratického právního státu 
je princip přiměřenosti, který zejména předpokládá, že 
opatření omezující základní práva či svobody nesmějí svými 
negativními důsledky přesáhnout klady, které představuje 
veřejný zájem na těchto opatřeních. K omezení základních 
práv či svobod sice může zcela výjimečně dojít i v případě 
jejich kolize s některým z veřejných statků (veřejný zájem); 
podstatná je však v této souvislosti maxima, podle které 
základní právo či svobodu lze omezit pouze v případě 
mimořádně silného a řádně odůvodněného veřejného zájmu, 
při pečlivém šetření podstaty a smyslu omezovaného 
základního práva [nález ze dne 12. března 2008 sp. zn. Pl. ÚS 
83/06 (N 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.)].“ Tento požadavek 
předkládaný návrh evidentně porušuje. 
Požadavek na pravidelné hlášení držitelů rozhodnutí o 
registraci o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených 
na trh v České republice není navíc v souladu s právem EU. 
Článek 23a směrnice č. 2001/83/ES stanoví, že: „na žádost 
příslušného orgánu, zejména v souvislosti s 
farmakovigilancí, poskytne držitel rozhodnutí o registraci 
příslušnému orgánu veškeré údaje týkající se objemu prodeje 
léčivého přípravku a veškeré údaje, které má k dispozici, 
týkající se objemu předepisování.“. Vyžadované informace 
by tak měly být vždy na individuální žádost Ústavu a vždy 
zejména v souvislosti s farmakovigilancí. 
Tomuto požadavku směrnice neodpovídá požadavek 
pravidelného hlášení držitelů rozhodnutí o registraci 
o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v 
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České republice, a už vůbec ne údajů o ceně. Hlášení údajů 
„o objemu dodávek“ včetně ceny držiteli je proto v rozporu se 
směrnicí. Česká republika se tak navrhovanou úpravou 
dopouští nesprávné implementace směrnice a stanoví 
nepřiměřené administrativní překážky, z čehož budou 
plynout pro Českou republiku patřičné negativní 
důsledky. 
V oblasti upravené směrnicí č. 2001/83/ES se uplatňuje 
princip plné harmonizace, a to ať už v oblasti reklamy na 
léčivé přípravky (srov. např. rozhodnutí ve věcech C‑544/13 
a C‑545/13) nebo v oblasti registrací (srov. NtA Volume 2A, 
Procedures for marketing authorisation, CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION), tak stejně tak v této 
dotčené oblasti se uplatňuje princip plné harmonizace (srov. 
rozhodnutí ve věcech C-261/07 a C-299/07), kdy není 
členskému státu umožněno se od ustanovení směrnice 
odchýlit. Dotčený článek směrnice nelze extenzivně 
implementovat tak, že by zakládal povinnosti dotčených 
subjektů, které ze směrnice neplynou a jejichž stanovení není 
v žádném případě cílem takové směrnice. Z citovaného 
ustanovení směrnice plyne, že se vztahuje zejména na 
farmakovigilanční záležitosti a že k informování má docházet 
zásadně na žádost národní autority. Takovou žádostí 
v žádném případě není stanovení pravidelné povinnosti 
hlášení, aniž by národní autorita o toto musela v konkrétním 
případě na základě konkrétních důvodů žádat. Článek 
směrnice zjevně předpokládá určité výjimečné okolnosti, 
které by musely nastat, aby byla národní autorita oprávněna 
požádat držitele rozhodnutí o registraci o údaje týkající se 
objemu prodeje léčivého přípravku. Nutno zdůraznit 
„léčivého přípravku“, a nikoliv „léčivých přípravků“, tj. 
paušálně všech včetně jejich cen. Zjevně proto toto 
ustanovení míří na výjimečné události či okolnosti, což však 
bezesporu není stanovení povinnosti hlášení objemu dodávek 
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včetně cen. 
Takovýto způsob implementace tak překračuje rámec 
nezbytné regulace pro dosažení účelu, kterým je řešení 
výjimečných okolností. Tento článek nelze využít k řešení 
regulace reexportů stanovením povinnosti nad rámec 
směrnice. 
Nejpalčivějším problémem pro praxi tedy bezesporu je 
požadavek na hlášení údajů o ceně, kterým předkladatel 
významně a dokonce evidentně překračuje rámec 
požadavků směrnice. Citovaný článek směrnice v žádném 
směru o možnosti požadovat informaci o ceně nehovoří. 
Požadujeme proto navrhovaný text („údaj o ceně léčivého 
přípravku“) citovaného ustanovení z návrhu zcela vypustit. 
Jedná se jednoznačně o úpravu nad rámec práva EU.  
Konečně bude hlášení ceny ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci v praxi velmi těžko uchopitelné, a to s ohledem na 
různé distribuční modely nadnárodních farmaceutických 
společností. 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 a hlášení ceny 
(původce) tak může být v některých případech prakticky 
neproveditelné (tento odstavec se netýká hlášení distributorů 
dle novelizačního bodu 6). 
 

tato připomínka je zásadní 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

2. K novelizačním bodům 9, 14 a 32 - § 80 odst. 6, § 81e 
odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k) 
Navrhujeme doplnit dané ustanovení o specifikaci, čeho se 
převod do elektronické podoby bude týkat a doplnění 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
 
MZ souhlasí s nutností kompenzace lékáren za digitalizaci 
listinných receptů a souhlasíme s tím, že kompenzace by 
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Z předloženého návrhu vyplývá, že v případě výjimečného 
výdeje léčivého přípravku na základě listinného receptu je 
nutné převést údaje do elektronické podoby. Není v současné 
době zřejmé, v jakém rozsahu bude nutné tyto práce 
vykonávat. Bylo by vhodné dále uvést (byť jen v odůvodnění 
návrhu), jak bude ohodnocen převod do elektronické podoby 
v návaznosti na výsledky dohodovacího řízení na 
odměňování za výdej na recept částkou 18,50 Kč. 
Zároveň je zřejmé, že nepřevedení údajů se dopustí farmaceut 
přestupku a hrozí mu za toto pokuta. Domníváme se, že 
pokud má být porušení nějaké povinnosti sankcionováno, 
měla by být tato povinnost dostatečně jednoznačně stanovena 
zákonem, nikoliv pouze podzákonným právním předpisem. 
 

tato připomínka je zásadní 
 

měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Konkrétní návrh podoby teď není možné upřesnit. Bude 
možné dodat v návaznosti na přípravu novel vyhlášky o 
seznamu výkonů a úhradové vyhlášky pro příští rok. 
 
„Digitalizační“ ustanovení pak budou ve své účinnosti i 
z tohoto důvodu odložena až k datu 1.1.2020. 
 
 
(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 obsahujícího 
identifikační údaje pacienta uvedené na receptu, 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 údaje o vydaném 
léčivém přípravku. Způsob převedení údajů z receptu 
vystaveného v listinné podobě do elektronické podoby po 
výdeji léčivého přípravku provedeném na jeho základě 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

3. K novelizačnímu bodu 12 - § 81 odst. 1 písm. d) 
Navrhujeme část týkající se zpracování prodejní ceny 
vypustit. 
Odůvodnění: 
V odůvodnění daného ustanovení není uvedeno, že je nutné 
hlásit i prodejní cenu léčivého přípravku a není jasné, 
z jakého důvodu se má prostřednictvím systému eRecept 
zpracovávat údaj o prodejní ceně. Není zcela jasné, proč by se 
v systému eRecept měl takový údaj uchovávat a není jasné, 

Akceptováno. 
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k jakým účelům má tento údaj sloužit či komu bude následně 
předávána. 
Zavedení hlášení o ceně považujeme za bezprecedentní zásah 
do provozu lékáren, které by jako jediné subjekty v ČR měly 
takovou povinnost zavedenou. Neexistuje jediný jiný 
obdobný případ, kdy by stát plošně shromažďoval konečné 
ceny a dále s nimi nakládal. Ani finanční správa v rámci 
elektronické evidence tržeb neshromažďuje údaje o cenách za 
položku, ale pouze souhrnnou cenu za účtenku.  
Také si dovolujeme doplnit, že pokud předkladatel hovoří v 
odůvodnění o reexportech a dále o změně odměňování 
lékáren, pak nerozumíme tomu, že požaduje hlášení o cenách 
veškerých LP vč. OTC. Sám v odůvodnění přiznává, že 
lékárny jsou závislé z velké míry na výdeji Rx LP, stejně tak 
případná změna odměňování bude velmi pravděpodobně 
cestou dispenzační taxy za výdej Rx LP. Zároveň 
navrhovateli musí být jasné, že oblast reexportů OTC naši 
republiku opravdu netrápí. Stranou necháváme fakt, že stát 
nereguluje u drtivé většiny OTC max. cenu ani úhradu. Pokud 
by samotný návrh měl odpovídat uvedenému odůvodnění, 
pak by navrhovatel měl požadovat hlášení cen pouze u Rx LP 
a po dobu nezbytně nutnou pro vytvoření přehledu pro 
navrhovanou změnu odměňování lékáren např. 2 let. 
V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že SÚKL již nyní 
disponuje veškerými potřebnými údaji, které jsou nutné pro 
bezpečnost a ochranu pacientů. 
 

tato připomínka je zásadní 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

4. K novelizačnímu bodu 12 - §81 odst. 3) bod h) 
Zdravotní pojišťovna by měla mít v systému eRecept plný 
přístup k elektronickým receptům, tedy i k těm, na které byl 
předepsán léčivý přípravek nehrazený ze zdravotního 
pojištění, resp. léčivý přípravek ze zdravotního pojištění 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
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hrazený, ale indikujícím lékařem předepsán v režimu „hradí 
nemocný“ (např. z důvodu indikace mimo stanovené platné 
podmínky úhrady). Hlavními důvody přístupu ke všem 
elektronickým receptům předepsaným pojištěncům příslušné 
zdravotní pojišťovny jsou možnosti zkvalitňování její péče 
směrem k jejím klientům, zvýšení efektivity spolupráce 
s poskytovateli zdravotních služeb a zlepšení součinnosti 
např. s Policií České republiky ve věcech trestních řízení 
souvisejících se zneužitím preskripce.  
Odůvodnění: 
Hlavními důvody přístupu ke všem elektronickým receptům 
předepsaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny jsou 
možnosti zkvalitňování její péče směrem k jejím klientům, 
zvýšení efektivity spolupráce s poskytovateli zdravotních 
služeb a zlepšení součinnosti např. s Policií České republiky 
ve věcech trestních řízení souvisejících se zneužitím 
preskripce. 
 

tato připomínka je zásadní 
 

Připomínka jde nad rámec zákonných kompetencí 
zdravotních pojišťoven. 
Zdravotní pojišťovny mají návrhem zajištěn plný přístup 
k údajům o receptech, které má příslušná pojišťovna uhradit. 
Pojišťovny mají tedy údaje o všech léčivých přípravcích, 
které svým pojištěncům uhradily.  
Neexistuje právní důvod, proč by pojišťovny měly mít 
informace o léčivých přípravcích, které si pacienti hradí sami 
(stejně jako nemají informace o OTC). Pojišťovny nenesou 
zodpovědnost za kvalitu nehrazené zdravotní péče. 
Zodpovědnost za kvalitu celkové péče o pacienty nese lékař.  
Zákony vymezují práva a povinnosti pojišťoven primárně ve 
vztahu k hrazené zdravotní péči. 
 
Pokud jde o předepisování léčivých přípravků, bude mít lékař 
ošetřující pacienta možnost nahlédnout do lékového záznamu 
pacienta, aby podle i podle údajů z lékového záznamu mohl 
případně upravit jím poskytovanou péči. Součinnost s Policií 
související se zneužitím preskripce léčivých přípravků, které 
nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pojišťovny 
neřeší, nejsou v takovém případě nijak poškozené ani 
neuhradili nic co nemělo být správně uhrazeno. V případech, 
kdy pojišťovny hradily neoprávněně vyúčtované léčivé 
přípravky mají k dispozici ve svých dokladech příslušné 
faktury, recepty a k uhrazeným receptům mají přístup 
v CÚER 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

7. K novelizačnímu bodu č. 13 - §81c odst. 2) 
Lékový záznam vůbec nepočítá s přístupem zdravotních 
pojišťoven. Ty by měly mít přístup ke všem datům, která 
souvisí s preskripcí léčivých přípravku svým pojištěncům 
z důvodů např. uvedeným výše.  
Odůvodnění:  
Plným přístupem zdravotních pojišťoven k lékovému 
záznamu svých pojištěnců se z našeho pohledu vyřeší i §81b 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
 
Připomínka jde nad rámec zákonných kompetencí 
zdravotních pojišťoven. 
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Registr léčivých přípravků s omezením. Pojišťovna bude 
mít z lékového záznamu informace i o předepsaných léčivých 
přípravcích s omezením. 

tato připomínka je zásadní 
 

Zdravotní pojišťovny mají návrhem zajištěn plný přístup 
k údajům o receptech, které má příslušná pojišťovna uhradit. 
Pojišťovny mají tedy údaje o všech léčivých přípravcích, 
které svým pojištěncům uhradily.  
Neexistuje právní důvod, proč by pojišťovny měly mít 
informace o léčivých přípravcích, které si pacienti hradí sami 
(stejně jako nemají informace o OTC). Pojišťovny nenesou 
zodpovědnost za kvalitu nehrazené zdravotní péče. 
Zodpovědnost za kvalitu celkové péče o pacienty nese lékař.  
Zákony vymezují práva a povinnosti pojišťoven primárně ve 
vztahu k hrazené zdravotní péči. 
Pokud jde o předepisování léčivých přípravků, bude mít lékař 
ošetřující pacienta možnost nahlédnout do lékového záznamu 
pacienta, aby podle i podle údajů z lékového záznamu mohl 
případně upravit jím poskytovanou péči. Součinnost s Policií 
související se zneužitím preskripce léčivých přípravků, které 
nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pojišťovny 
neřeší, nejsou v takovém případě nijak poškozené ani 
neuhradili nic co nemělo být správně uhrazeno. V případech, 
kdy pojišťovny hradily neoprávněně vyúčtované léčivé 
přípravky mají k dispozici ve svých dokladech příslušné 
faktury, recepty a k uhrazeným receptům mají přístup 
v CÚER 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

8. K novelizačnímu bodu č. 13 - § 81c odst. 6 písm. b)  
Ustanovení umožňující farmaceutovi nahlížet na údaje 
pacienta prostřednictvím lékového záznamu po zadání čísla 
cestovního pasu nebo občanského průkazu v rámci osobní 
konzultace s pacientem navrhujeme vypustit.  
Odůvodnění: 
V případě farmaceuta se nejedná se o poskytování zdravotní 
péče, ale o konzultace s pacientem; farmaceut o pacientovi 
ani o proběhlé konzultaci není povinen vést řádnou 
zdravotnickou dokumentaci, proběhlá konzultace je tedy 
nereprodukovatelná a neověřitelná. Návrh zákona navíc 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Důvod vyžadování identifikace pacienta spočívá v tom, že 
nahlížení do lékového záznamu si žádá, aby bylo činěno ve 
prospěch konkrétního pacienta a s jeho souhlasem tak, aby 
bylo minimalizováno riziko zneužití jeho osobních údajů. 
Přístup do lékového záznamu je pak vždy „logován“ 
v systému eRecept a zpětně dohledatelný. Předložení 
osobního identifikačního dokladu je pak jediným možný 
způsobem ověření totožnosti pacienta ze strany lékárníka. 
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vůbec nepočítá s možností odcizení osobního dokladu, a tedy 
s možností neoprávněného vyžádání vstupu do lékového 
záznamu neoprávněným (cizím) subjektem.  

tato připomínka je zásadní 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

9. K novelizačnímu bodu č. 13 - § 81d 
Zvolená konstrukce právní úpravy nahlížení lékaře 
a farmaceuta na údaje pacienta vyvolává pochyby o souladu 
s nařízením č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů. Postup a podmínky pro vyslovení nesouhlasu pacienta, 
resp. selektivního souhlasu má na základě zákona stanovit 
prováděcí právní předpis, jehož návrh spolu s návrhem 
zákona předložen nebyl. Navrhujeme proto vyjasnit aplikaci 
právní úpravy spolu s tímto nařízením.  
Odůvodnění: 
Návrh zákona souhlas pacienta s nahlížením do lékového 
záznamu lékařem a farmaceutem předpokládá, nevysloví-li 
pacient nesouhlas (tzv. opt-out system). Postup a podmínky 
pro vyslovení nesouhlasu pacienta má na základě zákona 
stanovit prováděcí právní předpis, jehož návrh spolu 
s návrhem zákona předložen nebyl. Přechodná ustanovení 
naopak nahlížení do lékového záznamu lékařem 
a farmaceutem po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
zákona umožňují pouze na základě souhlasu pacienta.  
Složitá konstrukce právní úpravy nahlížení lékaře a 
farmaceuta vyvolává pochyby o souladu s nařízením 
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (např. 
s ohledem na náležitosti souhlasu atd.).  
 
  tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno. 
Pokud by nebyl zvolen opt-out systém, ale opt-in – tedy 
aktivní udělování souhlasů ze strany pacienta, dá se ze 
zkušeností předpokládat, že takto aktivně vysloví souhlas 
pouze zlomek lidí. Veškeré náklady s tím spojené by byly 
zmařené, lékaři a farmaceuti by ve většině případů neměli 
k dispozici lékový záznam, což je funkcionalita, která je od 
počátku fungování eReceptu silně požadována. Jakákoli 
následná kontrola duplicit a výhledově kontraindikací by tedy 
byla u většiny pacientů i nadále nemožná, úspory by tedy 
nepřišly. 
Přechodné období je zvoleno právě z důvodu, aby ti, kteří 
nebudou chtít umožnit nahlížení do lékového záznamu, měli 
dostatek času pro vyslovení nesouhlasu a nehrozilo by, že než 
stihnou nesouhlas vyslovit, již jejich lékový záznam nějaký 
zdravotnický pracovník využije.  
Postup pro vyslovení nesouhlasu nepatří do zákona, ale do 
prováděcího předpisu, to je asi bez diskuze. Cest pro 
vyslovení nesouhlasu bude více (elektronická, listinná), ale 
konkrétní podoby v této chvíli nemůžeme popsat, budou 
vycházet z analýzy řešení po zahájení realizace. 
 
Je tedy třeba uvést, že předkladatel odkazuje na zprávu o 
hodnocení dopadů RIA, kde byly jednotlivé varianty řešení 
vyhodnoceny z hlediska přínosů a nákladů. U varianty opt-
out byly shledány převažující přínosy.   Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů je detailně popsáno v důvodové zprávě. 
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Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

11. K novelizačnímu bodu č. 14 - § 81e odst. 3  
Rozsah oprávnění farmaceuta zasahovat do údajů na 
elektronickém receptu by měl být konkrétně upraven 
zákonem.  
Odůvodnění: 
Možnost úpravy údajů na elektronickém receptu vydávajícím 
farmaceutem má být následně upravena prováděcím právním 
předpisem, který dosud není k dispozici. Podstata úpravy je 
velmi diskutabilní, neboť podle platných předpisů zůstává 
odpovědnost za léčbu pacienta na ošetřujícím lékaři. Nicméně 
máme za to, že rozsah oprávnění farmaceuta zasahovat do 
údajů na elektronickém receptu, tedy do předepisování 
léčivých přípravků, by měl být stanoven zákonem, nikoli 
podzákonnou normou. 

tato připomínka je zásadní  
 

Neakceptováno. Vysvtětleno. 
 
Rozsah zásahu farmaceuta je upraven – může pouze doplnit 
nebo opravit. Rozsah doplnění nebo opravy bude dán, stejně 
jako je tomu v aktuálně účinné právní úpravě, prováděcím 
právním předpisem. Systematika se nemění. 
 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

14. K novelizačnímu bodu 17 - § 82 odst. 3 písm. d)  
Navrhujeme novelizační bod 17 odstranit. 
Odůvodnění: 
Požadavek na údaj o ceně jde dle našeho názoru nad rámec 
novelizace, jejímž cílem je legislativní zakotvení 
informačního systému elektronického receptu Systému 
eRecept. Tento cíl nijak neodpovídá provedenému návrhu na 
hlášení ceny léčivého přípravku. Pro tuto změnu tedy nebyla 
přeložena zpráva z hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad – RIA. Provedení RIA je přitom při přípravě 
obecně závazného právního předpisu povinností. 
Tvrzení, že značnou část příjmů lékárny tvoří úhrady léčivých 
přípravků z veřejného zdravotního pojištění, není ničím 
podloženo. Úhrady léčivých přípravků se snižují a lékárny 
jsou tedy nuceny zaměřit se na doplňkový prodej a 
poradenství, aby byly schopny zajistit kontinuální 
poskytování lékárenské péče.  
Cena léčivého přípravku je velmi citlivý obchodní údaj a 

Vysvětleno. 
Případný rozpor byl odstraněn vzájemným jednáním ministra 
zdravotnictví s ministrem a předsedou Legislativní rady 
vlády. 
 
Bude doplněna DZ. 
Cena je jeden z identifikátorů léčivých přípravků. Nejen 
konstantní identifikátory jako je kód a název SUKL, ale i 
cena je způsobilá identifikovat konkrétní balení léčivého 
přípravku. Je zřejmé, že jednotlivá balení léčiv se svou cenou 
liší. Identifikovat léčiva i prostřednictvím údaje o ceně je 
podstatné právě s ohledem na konstantní průzkum trhu, jehož 
cílem je mapovat cenové hladiny a monitorovat situaci na 
trhu ve smyslu předcházení nedostupnosti léčiv způsobené 
například reexportem levných léčiv určených pro český trh do 
zahraničí. Cena je v tomto ohledu jednoznačným 
identifikátorem léku, svou vypovídací hodnotou naprosto 
podstatnou. 
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domníváme se, že se v daném případě jedná o obchodní 
tajemství. Z návrhu není zřejmé, o jakou cenu se jedná, jak 
s ní bude zacházeno, jak bude dále zpracována a příp. 
zveřejňována nebo poskytována na základě svobodného 
přístupu k informacím, jaké bude jejich skutečné využití a jak 
bude zajištěno, že nebude docházet na základě takto 
poskytnutých cen k obchodním válkám jednotlivých subjektů 
na trhu. 
Lékárny v pravidelném hlášení Ústavu dle LEK-13 uvádí, 
jaké léčivé přípravky, v jaké konkrétní lékárně a v jakém 
množství byly vydány, takže je možné si vytvořit představu, 
co, v jakém množství a kde bylo vydáno a požadavek na cenu 
je naprosto irelevantní. V případě podezření na porušení 
cenových předpisů je možné samozřejmě provést cenovou 
kontrolu, není nutné tuto povinnost přenášet na všechny 
subjekty. 
V odůvodnění není uvedeno, zda se jedná o inspiraci ze 
zahraničí a zda jsou s takovým typem hlášení zkušenosti. 
Za předpokladu, že bude předkladatel návrhu trvat na svém 
návrhu, požadujeme upravit tento údaj jako obchodní 
tajemství bez možnosti ho dále poskytovat. 

tato připomínka je zásadní  
 

Bude-li průběžným monitoringem léčiv, které vstupují na 
český trh, zjištěno, že klesá cena léčivého přípravku, je 
zapotřebí důsledněji sledovat stav zásob takového přípravku a 
vliv jeho ceny na dostupnost na českém trhu, resp. na 
distribuci mimo území ČR.  
Z toho důvodu je i cena identifikátorem léčivého přípravku, 
který je potřeba hlásit ze strany držitelů rozhodnutí o 
registraci, distributorů a lékáren. Hlášení tohoto údaje všemi 
články distribučního řetězce je pak nutné z toho důvodu, že 
cena se může při průchodu distribučním řetězcem měnit 
(snižovat) a i tento vývoj je potřeba průběžně monitorovat. 
Lékárenství je segment, jehož příjem pochází zejména 
z veřejného zdravotního pojištění. Je zcela ve veřejném zájmu 
a v souladu se zákonem o cenách, aby stát měl přehled o 
službách, které financuje z veřejných rozpočtů. 
V posledních letech roste tlak lékárenského segmentu na 
koncepční změnu odměňování lékárenské péče, a to ve 
prospěch výkonového odměňování plně (či ve valném 
rozsahu) z veřejného zdravotního pojištění. K tomuto přerodu 
však nedojde do té doby, dokud stát nebude mít možnost 
kompletně zanalyzovat reálný stav příjmů tohoto segmentu. 
MZ je soustavně terčem požadavků odborné ale zejména 
laické veřejnosti, jejichž středobodem je nutnost znalosti 
reálných cen léčiv. Bez nich nelze poskytnout relevantní 
podporu pacientovi ohledně informace o možném doplatku, o 
započitatelném doplatku apod 
 
Pokud se jedná o podrobnější identifikaci hlášených údajů, tj. 
i údaje o ceně, ty budou uvedeny v prováděcím předpise, jak 
stanovuje již aktuální text zákona o léčivech. 
 
K návrhu, aby byla cena prohlášena za obchodní tajemství, 
předkladatel upozorňuje jednak na to, že obchodní tajemství 
je definováno občanským zákoníkem, a dále upozorňuje na § 
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99 odst.5 zákona o léčivech, který poskytuje ochranu údajů 
z hlášení. 
 
 

V Praze 13. listopadu 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Knytl Podpis: 
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	V článku I bodu 12 se v § 81 se na konci odstavce 15 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje třetí osoby oprávněné k nahlížení do zdravotní dokumentace podle § 65 odst. 1 zákona o zdravotních službách.“ Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:Je nezbytné, aby oprávnění nahlížet do lékového záznamu měli i zástupci pacienta, osoby jím určené a osoby mu blízké podle § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách), tj. třetí osoby, které smějí nahlížet do zdravotnické dokumentace, kterou lékový záznam beze sporu je.
	K úvaze je i odstavec 2, avšak za podmínek obdobných návrhu novely. Rovněž by se s tím muselo vypořádat DPIA. 

	V článku I bodu 13 se v § 81c se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „po zadání čísla cestovního pasu nebo občanského průkazu v rámci osobní konzultace s pacientem, který lékaři či farmaceutovi předloží tento doklad totožnosti, umožňuje-li to jeho stav“. Tato připomínka je zásadní.
	Je nezbytné, aby bylo popsáno, jakým způsobem má lékař pacienta dostatečně identifikovat. Na to je myšleno až v § 81c odst. 6, ten se však týká pouze farmaceutů.




