
IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 
Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků 

Navrhovaný právní předpis 
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 
 

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 § 15 

Údaje uváděné na receptu v přeshraniční péči  

(1) Na receptu vystavovaném v listinné podobě na 
žádost pacienta, který jej hodlá použít v jiném 
členském státě 13), se uvede  

a) jméno, případně jména, příjmení, datum 
narození, telefonní číslo pacienta a adresa místa, 
kde se zdržuje,  

b) mezinárodní nechráněný název léčivé látky 
doporučený Světovou zdravotnickou organizací s 
uvedením požadované lékové formy, síly a 
množství,   

c) návod k použití léčivého přípravku, včetně 
dávkování,  

d) jméno, případně jména, příjmení, odbornost 
předepisujícího lékaře, adresa místa 
pravidelného poskytování zdravotních služeb 
včetně uvedení názvu státu, emailová adresa a 
telefonní číslo nebo fax s uvedením mezinárodní 
předvolby,  

e) údaje podle § 6 odst. 5 písm. a) až c) 
f) podpis předepisujícího lékaře a  
g) datum vystavení receptu.  

  

(2) Odchylně od odstavce 1 písm. b) předepisující lékař 
použije chráněný název, pod nímž byl léčivý 

32012L0052 Článek 3 Členské státy zajistí, aby uvedené lékařské 
předpisy obsahovaly přinejmenším údaje 
stanovené v příloze. 
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přípravek registrován, s uvedením lékové formy, síly 
a velikosti balení, a to  v případě, že  

a) se jedná o biologický léčivý přípravek, nebo  
b) je to podle předepisujícího lékaře nezbytné s 

ohledem na pacientův zdravotní stav; v takovém 
případě musí být na receptu stručně uvedeny 
důvody takového postupu.  
  

 Poznámka pod čarou: 
 

13) Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 
20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k 
usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených 
v jiném členském státě  

 

32012L0052 Článek 5 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 25. října 2013. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 § 15 

Údaje uváděné na receptu v přeshraniční péči  

(3) Na receptu vystavovaném v listinné podobě na 
žádost pacienta, který jej hodlá použít v jiném 
členském státě 13), se uvede  

h) jméno, případně jména, příjmení, datum 
narození, telefonní číslo pacienta a adresa místa, 
kde se zdržuje,  

i) mezinárodní nechráněný název léčivé látky 
doporučený Světovou zdravotnickou organizací s 
uvedením požadované lékové formy, síly a 
množství,   

j) návod k použití léčivého přípravku, včetně 
dávkování,  

k) jméno, případně jména, příjmení, odbornost 
předepisujícího lékaře, adresa místa 
pravidelného poskytování zdravotních služeb 
včetně uvedení názvu státu, emailová adresa a 
telefonní číslo nebo fax s uvedením mezinárodní 

32012L0052 Příloha Seznam minimálních údajů, které mají být 
uvedeny na lékařských předpisech  
Nadpisy, které jsou v této příloze 
zvýrazněny tučným písmem, nemusí být na 
lékařských předpisech uvedeny  
Identifikace pacienta  
Příjmení  
Křestní jméno (jména) (v plném znění, tj. 
nestačí iniciály)  
Datum narození  
Ověření lékařského předpisu  
Datum vystavení  
Identifikace zdravotnického pracovníka, 
který lékařský předpis vystavil  
Příjmení  
Křestní jméno (jména) (v plném znění, tj. 
nestačí iniciály)  
Odborná kvalifikace  
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předvolby,  
l) údaje podle § 6 odst. 5 písm. a) až c) 
m) podpis předepisujícího lékaře a  
n) datum vystavení receptu.  

  

(4) Odchylně od odstavce 1 písm. b) předepisující lékař 
použije chráněný název, pod nímž byl léčivý 
přípravek registrován, s uvedením lékové formy, síly 
a velikosti balení, a to  v případě, že  

a) se jedná o biologický léčivý přípravek, nebo  
b) je to podle předepisujícího lékaře nezbytné s 

ohledem na pacientův zdravotní stav; v takovém 
případě musí být na receptu stručně uvedeny 
důvody takového postupu.  
  

 

Přímé kontaktní údaje (e-mail a telefon 
nebo fax s uvedením mezinárodní 
předvolby)  
Adresa pracoviště (včetně názvu 
příslušného členského státu)  
Podpis (vlastnoruční nebo elektronický v 
závislosti na médiu zvoleném pro vystavení 
lékařského předpisu)  
Případně identifikace předepsaného 
léčivého přípravku  
Běžný název podle definice v článku 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků  
Obchodní značka, pokud:  
a) předepsaný léčivý přípravek je 
biologickým léčivým přípravkem podle 
definice v příloze I části I bodě 3.2.1.1 písm. 
b) směrnice 2001/83/ES; nebo  
b) zdravotnický pracovník, který lékařský 
předpis vystavil, to považuje ze 
zdravotnického hlediska za nezbytné; v 
tomto případě musí být na lékařském 
předpisu stručně uvedeny důvody pro toto 
použití obchodní značky  
Farmaceutická forma (tablety, roztok atd.)  
Množství  
Síla podle definice v článku 1 směrnice 
2001/83/ES  
Schéma dávkování CS L 356/70 Úřední 
věstník Evropské unie 22.12.2012 
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