
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon  
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 2. 4. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 3. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Česká lékařská 
komora 
 
pravni3@clkcr.
cz, 
sekretariat@cl
kcr.cz, 
prezident@clk
cr.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.. 
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. 
Zákonná povinnost používat pouze elektronickou formu 

Neakceptováno 
 
Připomínka jde nad rámec navrhované novely zákona a 
věcně vůbec nesouvisí s upravovanou problematikou. 
Návrh novely zákona o léčivech je zaměřen na zvýšení 
dostupnosti léčiv pro pacienty v ČR sériemi vzájemně 
provázaných opatření. 
Elektronická preskripce léčiv je již zaběhlou součástí 
poskytování zdravotních služeb a ani Ministerstvo 
zdravotnictví, ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá 
poznatky o tom, že by jej lékaři nevyužívali, o čemž svědčí i 
fakt, že podle posledních analýz je 98 % receptů 
vystavených v ČR v elektronické podobě (eRecept). 
Dostupnost informačního systému eRecept a zapracování 
jeho funkcionalit do všech rozšířených softwarových 
nástrojů předepisujících lékařů svědčí o tom, že neexistují 
objektivní překážky pro jeho využívání. Z dostupných 
statistik SÚKL navíc vyplývá, že běžnými pravidelnými 
uživateli systému je i celá řada lékařů v seniorním věku. 
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 předepisování léčivých přípravků vede k uzavírání řady 
lékařských praxí, což podstatným způsobem omezuje 
dostupnost zdravotní péče. 
 
V případě, kdy nebude zohledněn výše uvedený návrh, tj. 
dobrovolnost eReceptu, trvá Česká lékařská komora na 
trvalém vynětí lékařů starších 65 let z povinnosti 
vystavovat recepty v elektronické podobě. 
Jako alternativní možnost, tj. nebude-li schválena všeobecná 
nepovinnost elektronických receptů, trvá Česká lékařská 
komora 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 
využívat elektronickou formu pro předepisování léčiv. 
 

Neakceptováno 
 
Připomínka jde nad rámec navrhované novely zákona a 
věcně nesouvisí s upravovanou problematikou. Podrobnosti 
uvedeny ve vypořádání k připomínce č. 1. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K čl. I, novelizačnímu bodu 1 – ust. § 11 odst. h) zákona o 
léčivech: 

 
MZV je názoru, že je třeba nově navrhované znění ust. § 11 
odst. h), které přiznává Ministerstvu zdravotnictví oprávnění 
činit „opatření při hrozícím nebo již nastalém nedostatku 
léčivého přípravku významného pro poskytování zdravotních 
služeb, kterým může výjimečně a dočasně povolit distribuci, 
výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého 
přípravku nebo distribuci, výdej a používání registrovaného 
humánního léčivého přípravku, který není uveden na trh v 
souladu srozhodnutím o registraci nebo s pravidly správné 
výrobní praxe“, z návrhu předloženého zákona vypustit (resp. 
vypustit část předmětného novelizačního bodu). 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno jinak 
 
Nově navržené znění § 11 písm. h): 
 
„činí opatření při hrozícím nebo již nastalém nedostatku 
léčivého přípravku významného pro poskytování 
zdravotních služeb,“  
 
Ministerstvo zdravotnictví se u nově navrženého znění § 11 
písm. h) inspirovalo zněním téhož ustanovení v podobě, 
v jaké platilo do 30. 11. 2017 do novelizace provedené 
zákonem č. 66/2017 Sb. 
 
Tehdejší právní úprava, platná již při vstupu do EU a mnoho 
let po něm, a řádně notifikovaná EK, obsahovala 
ustanovení, které ukládalo Ministerstvu zdravotnictví činit 
„opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků 
významných pro poskytování zdravotních služeb a přijímá 
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Odůvodnění:   
Dle MZV se navrhované ustanovení jeví být v rozporu s unijním 
právem, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků, v platném znění, a 
to především s jejím čl. 6, který zakazuje uvedení léčivého 
přípravku bez registrace na trh, resp. s čl. 76, podle kterého 
jsou členské státy povinny zajistit, aby „na jejich území byly 
distribuovány pouze ty léčivé přípravky, kterým byla udělena 
registrace v souladu s právem Společenství“. Tomuto zákazu 
svědčí i čl. 5 odst. 2 citované směrnice, v platném znění, který 
upravuje výjimečné situace, v jejichž rámci mohou členské státy 
dočasně povolit distribuci neregistrovaného léčivého přípravku, 
a to „jako reakci na předpokládané nebo potvrzené šíření 
patogenních agens, toxinů, chemických látek nebo jaderného 
záření, které by mohly způsobit újmu“. 

 
MZV dále považuje za problematickou i související část 
důvodové zprávy (str. 3 a 4), která možnost přijmout výše 
uvedená opatření – označená jako „pozitivní zásahy do trhu 
podporující nestandardní cesty dodání léčiv“ – odůvodňuje tím, 
že reflektují „složitou situaci na evropském trhu, striktně 
svázaném regulacemi daleko přísnějšími než ve většině 
ostatních zemí“. Porušení unijní právní úpravy však dle MZV 
nelze ospravedlnit tím, že je příliš náročná. Z důvodů rozporu 
s unijním právem nelze akceptovat ani v důvodové zprávě 
uvedený předpoklad dovozu léčivých přípravků z Velké Británie 
po případném ukončení jejího členství v Evropské unii. 

opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti 
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých 
přípravků, které mohou být jako takové stanoveny, jakož i 
léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství,“ 
 
Novelou zákona č. 66/2017 Sb. Ministerstvo navrhlo toto 
ustanovení změnit. Avšak ukázalo se, že nová právní 
úprava (zákon č. 66/2017 Sb.) je nedostatečná a neumí 
dostatečně flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu 
s léčivými přípravky. Proto předkládaný materiál má za účel 
maximalizovat nástroje, které má mít stát k dispozici k tomu, 
aby zajistil nezbytné léčivé přípravky pro pacienty v ČR. 
Jedním z těchto opatření je i to, které je uvedené v § 11 
písm. h), a které vychází z kompetencí, které MZ měly do r. 
2017, ale které byly tehdy nesystémově omezeny. 
 
Zároveň si dovolujeme upozornit na další ustanovení, která 
nepřetržitě obsahuje zákon o léčivech v podobě již před 
vstupem do EU, a které umožňují, aby na území ČR byly 
distribuovány léčivé přípravky, které nejsou registrovány. 
Jako příklad lze uvést tzv. specifické léčebné programy 
(§ 49 zákona o léčivech). I tento institut slouží 
v mimořádných situacích k povolení dovozu, distribuce a 
používání neregistrovaného léčivého přípravku. 
 
Do důvodové zprávy bude doplněno podrobnější 
odůvodnění reflektující původní znění navrhovaného 
ustanovení. 

 K čl. I, novelizačnímu bodu 13 - ust. § 77c zákona o 
léčivech:  

 
MZV navrhuje nově navrhované znění ust. § 77c omezující 
vývoz humánních léčivých přípravků, vypustit, a to pro 
nepřiměřenost navrhovaného omezení ke sledovanému cíli 
ochrany zdraví.  

 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
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Tato připomínka je zásadní.  
 

Odůvodnění:  
MZV navrhované ustanovení § 77c (jež není transpozičním 
ustanovením) považuje za omezení vývozu ve smyslu čl. 35 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), neboť 
podmiňuje dodání léčivého přípravku do jiného členského státu 
Evropské unie distributorem, který není držitelem registrace, 
vydáním povolení ze strany držitele registrace. Uvedené 
omezení vývozu sice může sloužit veřejnému zájmu na ochranu 
zdraví lidí ve smyslu čl. 36 SFEU, nicméně se jeví jako příliš 
paušální a zjevně nepřiměřené, jelikož svěřuje držitelům 
registrací veškerou pravomoc rozhodnout o všech vývozech 
léčivých přípravků jinými distributory, tj. svěřuje jim de facto 
pravomoc zcela znemožnit dle libovůle vývoz léčivých přípravků 
konkurenčními subjekty. K zajištění téhož cíle, tedy dostupnosti 
konkrétních léčivých přípravků v jednotlivých odůvodněných 
případech, lze však dosáhnout méně omezujícími prostředky, 
jak ostatně dokládá následující, též nově navrhované, 
ustanovení § 77d, které umožňuje Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv činit v této oblasti příslušné nouzové opatření. 

 
Z legislativně technického hlediska MZV upozorňuje, že změnu 
jednotlivého ustanovení právního předpisu je dle čl. 55 odst. 1 
legislativních pravidel vlády třeba uvést v samostatném 
novelizačním bodu. Zahrnutí návrhu dvou změn, v daném 
případě nového znění ust. § 77c a nového znění ust. § 77d 
zákona o léčivech, do jednoho novelizačního bodu (bodu 13) 
tak není s tímto pravidlem v souladu. V případě požadovaného 
vypuštění nového znění ust. § 77c zákona o léčivech bude 
tento nesoulad odstraněn. 
 

 K oznamovací povinnosti Evropské komisi:  
 

MZV požaduje, aby předkladatel předloženého návrhu zákona 
jej oznámil Evropské komisi, a to v souladu s čl. 5 odst. 1 a čl. 6 

Akceptováno 
 
Návrh bude předložen EK k technické notifikaci. 
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odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti.  

 
Tato připomínka je zásadní.  
 

Státní správa 
hmotných 
rezerv 
 
zjankovsky@s
shr.cz  

V navrhované novele zákona o léčivech požadujeme 
dopracovat opatření a postupy zajišťující dostupnost léčivých 
přípravků  (zásahy do trhu podporující nestandardní cesty 
dodání léčiv, zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území 
ČR a zabezpečení nedostupných léčivých přípravků 
emergentním systémem)  i po vyhlášení krizových stavů 
(nevojenského i vojenského charakteru) a dopracovat 
návaznost na zákon č. 240/2000 Sb., zákon č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany a zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě dohody bude Ministerstvo zdravotnictví iniciovat 
ještě v letošním roce setkání expertů MZ ČR a SSHR za 
účelem analýzy a případného legislativního zpracování 
návrhu na předcházení a řešení krizových situací spojených 
se zásobováním civilního obyvatelstva léčivými přípravky. 

Ministerstvo 
průmyslu a  
obchodu 
 
lellak@mpo.cz 

K nesouladu ustanovení § 77c ve znění navrhované novely 
s primárním právem EU, zejména s volným pohybem zboží. 
Sporné navrhované ustanovení podmiňuje vývoz určité skupiny 
léků do zahraničí povolením držitele rozhodnutí o registraci 
(který je zároveň držitelem povolení k distribuci), nebo 
distributora, kterého k tomu písemně pověřit držitel rozhodnutí o 
registraci vývozu do zahraničí (vývoz do členských států i do 
třetích zemí). Předkladatel návrhu tímto opatřením cílí na 
preventivní zákaz reexportu léčivých přípravků na recept 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 
Důvodová zpráva (např. na str. 9 nebo 24) pouze obecně 
uvádí, že úprava § 77c má dopadnout na hrazené léčivé 
přípravky vydané na recept, „které jsou na základě 
dosavadních zkušeností ohrožené reexporty do zahraničí“, aniž 
by však v překládaném materiálu bylo toto tvrzení podloženo 
konkrétními údaji nezbytnými pro reálné posouzení nezbytnosti 
navrhované úpravy. Bez tohoto posouzení a konkrétního 
prokázání nezbytnosti navrhované opatření z hlediska 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
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práva EU dle našeho názoru neobstojí. Ve srovnání 
s předchozí právní úpravou tohoto paragrafu, nově Státní úřad 
pro kontrolu léčiv navíc nemá vyhodnocovat informace o 
objemu léčivých přípravků na trhu v ČR, zda množství léčivého 
přípravku dostatečně pokrývá aktuální potřeby pacientů v ČR. 
Předchozí souhlas držitele rozhodnutí o registraci léčiva s jeho 
vývozem může představovat opatření s rovnocenným účinkem 
jako množstevní omezení vývozu léčivých přípravků podle 
článku 35 SFEU, neboť je v kontextu rozsudku C-8/74 
Dassonville způsobilé, fakticky či potenciálně, přímo či 
nepřímo, omezit pohyb uvnitř Unie. Takové opatření sice může 
v souladu s čl. 36 SFEU být odůvodnitelné a sledovat legitimní 
cíl ochrany veřejného zdraví tím, že zabrání nedostatku léčiv na 
trhu, nicméně u takových omezení musí být také prokázána 
jejich nezbytnost a přiměřenost.  

Rozsah omezení vývozu léčiv by měl být i s odkazem na 
dokument Komise DG SANTE ze dne 25. 5. 2018 (v příloze) 
omezen na léčiva, která již jsou nedostatková, nebo jsou 
nedostatkem ohrožena, přičemž se musí vzít v úvahu i 
dostupnost alternativ těchto léků. Předkládaný materiál však 
zejména neuvádí důvody, zda a v jaké míře právě vývoz do 
zahraniční způsobuje nedostatek léků hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění v ČR. Bez adekvátního 
zdůvodnění nezbytnosti a přiměřenosti tohoto omezení by jej 
šlo považovat za zastřené omezování obchodu mezi členskými 
státy dle článku 36 SFEU. Lze tedy přisvědčit pochybnostem o 
slučitelnosti navrhovaného ustanovení s primárním právem 
Unie. 

Předkladatel odůvodňuje rozsah regulace reexportu léčivých 
přípravků skutečností, že ustanovením dotčené léčivé přípravky 
jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň je však 
nutno brát v potaz judikaturu SDEU, dle níž do restriktivně 
vykládané výjimky ze zákazu volného pohybu zboží z důvodu 
ochrany veřejného zdraví spadají národní opatření pouze 
tehdy, pokud ochrana zdraví nemůže být zajištěna jiným 
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způsobem, který by nenarušoval vnitřní obchod (C-104/75 De 
Peijper, bod 17). Ne všechna léčiva hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění, definovaná Seznamem hrazených 
léčivých přípravků SCAU vydaných SÚKL (které jsou dotčeny 
úpravou v navrhovaném ustanovení § 77c), jsou zároveň 
nedostatkovými, resp. toto předkládaný materiál 
neprokazuje. 

Důvodová zpráva k bodu 13 (§ 77c) dále uvádí, že plnou 
zodpovědnost za vyhodnocení dostupnosti hrazeného léčivého 
přípravku na českém trhu ponese držitel rozhodnutí o registraci 
léčivého přípravku, jehož se bude regulace týkat. V případě, že 
držitel rozhodnutí o registraci vyhodnotí, že dostupnost 
přípravku na českém trhu ohrožena nebude, může být s jeho 
souhlasem léčivý přípravek vyvezen do zahraničí. Bez 
nastavení jasných kritérií, na základě kterých bude vývoz 
omezen, je zde prostor pro zneužití daného opatření 
k neodůvodnitelnému omezení vývozu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
kpaskova@msp.
justice.cz 
 

K důvodové zprávě 

Cílem předloženého návrhu zákona je zamezit nedostatku 
některých léčivých přípravků na trhu v České republice. 
Předkladatel v důvodové zprávě nicméně zcela opomenul 
uvést, kterých léčivých přípravků se tvrzený nedostatek 
skutečně týká. 

V důvodové zprávě v  tabulce č. 1 předkladatel uvádí 20 
nejvíce reexportovaných balení léčivých přípravků a dodává, že 
jde o léčivé přípravky s úhradou na recept a z toho dle něj 
vyplývá potřeba, aby se opatření týkala všech léčivých 
přípravků s úhradou na recept. Předkladatel v souvislosti 
s těmito 20 nejvíce reexportovanými léčivy nicméně neudává, 
kterých z nich (a zda vůbec nějakých) je na trhu v České 
republice nedostatek. 

Důvodová zpráva ani Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) neuvádí,  
u kterých konkrétních hrazených léčivých přípravků či kolika 
hrazených léčivých přípravků  

Akceptováno jinak 
 
Důvodová zpráva bude upravena v návaznosti na 
připomínku č. 2 a způsob jejího vypořádání. 
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z  celkového množství se problém s jejich nedostatkem na trhu 
v České republice týká. Z předložených odůvodnění tedy dle 
našeho názoru nelze dovodit, že by vztáhnutí navrhovaných 
opatření (zejména § 77c) na veškeré léčivé přípravky s úhradou 
na recept bylo proporcionálním řešením problému nedostatku 
léčiv. Předkladatel rovněž neanalyzuje jiné možné příčiny 
nedostatku léčivých přípravků než je jejich vývoz. 

Požadujeme proto doplnit důvodovou zprávu a Závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) o zdůvodnění a 
analýzu ve smyslu shora uvedené připomínky. 
 

 K bodu 13, § 77c 

Nesouhlasíme s navrženou konstrukcí v ustanovení § 77c, 
aby distributor mohl exportovat hrazené léčivé přípravky pouze 
s pověřením (de facto povolením) držitele rozhodnutí  
o registraci. Toto ustanovení dává soukromému subjektu bez 
dalšího možnost svévolně omezovat podnikání jiného 
soukromého subjektu (distributora) i bez toho, aby k tomu 
v konkrétním případě byl skutečný důvod a na takovém 
omezení existoval veřejný zájem. V návaznosti na připomínku 
č. 1 také pokládáme stanovený rozsah (veškeré hrazené léčivé 
přípravky) za nedostatečně odůvodněný, jelikož předkladatel 
neuvádí, kolika a kterých hrazených léčivých přípravků se 
hrozba jejich nedostatku ve skutečnosti týká. 

Domníváme se, že tak zásadní zásah do obchodní činnosti 
distributora by neměl provádět jiný soukromý subjekt, ale 
výhradně stát ve výjimečných situacích, na základě předem 
daných  
a odůvodnitelných kritérií. V navrhovaném ustanovení § 77d je 
za dosažením stejného účelu (zajištění dostupnosti léčiv) dána 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv možnost při zjištěném 
ohrožení dostupnosti léčivých přípravků možnost vydat opatření 
obecné povahy, kterým na tuto situaci bezprostředně reaguje a 
zakáže či omezí vývoz konkrétního nedostatkového léčivého 
přípravku. Tuto variantu pokládáme za přiměřenou a vhodnou 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
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k dosažení svého účelu. V důvodové zprávě postrádáme 
vysvětlení, z jakého důvodu toto řešení samo o sobě, navíc 
v kombinaci se zaváděným emergentní systémem, předkladatel 
nepokládá za dostačující k zajištění léčivých přípravků na trhu 
v České republice.  

V ustanovení § 77d odst. 1 písm. b) je Státní ústav pro 
kontrolu léčiv při vydávání opatření obecné povahy v případě 
konkrétního léčivého přípravku omezen veřejným zájmem na 
ochraně zdraví, který odůvodňuje vhodnost a přiměřenost 
vydání takového opatření obecné povahy ve vztahu k zásadě 
volného pohybu zboží na vnitřním trhu Evropské unie. Takové 
opatření obecné povahy Státní ústav pro kontrolu léčiv musí 
navíc odůvodnit. Oproti tomu v případě § 77c žádné omezující 
podmínky dány nejsou a soukromý subjekt (držitel rozhodnutí o 
registraci) tak nemusí distributorovi udělit pověření ani 
v případě, kdy je léčivého prostředku na trhu dostatek a veřejný 
zájem na neudělení takového pověření neexistuje. Je-li držitel 
rozhodnutí o registraci sám zároveň distributorem, rozhoduje o 
obchodní činnosti svého tržního konkurenta. 

Taková diskrece držitele rozhodnutí o registraci je dle 
našeho názoru v rozporu se zásadou volného pohybu zboží na 
vnitřním trhu Evropské unie a nepřiměřeným zásahem do práva 
podnikat dle čl. 26 Listiny základních práv a svobod.  

Z tohoto důvodu požadujeme ustanovení § 77c s takto 
široce pojatou diskrecí držitele rozhodnutí o registraci z návrhu 
vypustit. 
 

Úřad vlády – 
KML 
 
Pulgret.miroslav
@vlada.cz 

K čl. I, bodu 13, § 77c 
Tato připomínka je zásadní 

Navrhované ustanovení § 77c zákona o léčivech je 
v rozporu s čl. 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „SFEU“), neboť obsahuje zakázané opatření s rovnocenným 
účinkem jako je množstevní omezení vývozu. 

Porušení čl. 35 SFEU je spatřováno v tom, že se podle 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
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navrhovaného ustanovení § 77c zákona o léčivech umožňuje 
distributorovi léčivého přípravku, který není zároveň držitelem 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dodat léčivý přípravek 
do jiného členského státu Evropské unie nebo do nečlenského 
státu Evropské unie jen tehdy, pověřil-li ho k vývozu držite  
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. Bez souhlasu 
k vývozu od držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
není vývoz léčivého přípravku distributorem možný, což má de 
facto stejný účinek jako zákaz vývozu, neboť je na zvážení 
držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, zda toto 
povolení (pověření) distributorovi léčivého přípravku udělí. Držite  
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku není k vydání povolení 
(pověření) k paralelnímu vývozu motivován, neboť to nemusí být 
v jeho zájmu, lze totiž předpokládat, že má i v jiných státech svou 
vlastní síť distributorů léčivých přípravků.  

Kromě výše uvedeného, jak vyplývá i z judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, soukromá osoba nemůže 
rozhodovat o tom, zda je či není možné v členském státě 
Evropské unie obchodovat se zbožím, které již jednou bylo 
v tomto členském státě Evropské unie uvedeno na trh; taková 
situace by byla v rozporu se svobodou volného pohybu zboží na 
vnitřním trhu Evropské unie (viz rozsudek ve věci 15/74 
Centrafarm v. Sterling).  

Opatření zakotvené v navrhovaném § 77c zákona o 
léčivech není ospravedlnitelné ani odůvodněným veřejným 
zájmem na ochraně zdraví a života lidí ve smyslu čl. 36 SFEU, 
neboť se v tomto případě nejedná o veřejný zájem na ochraně 
zdraví a života lidí, ale o soukromý zájem držitele rozhodnutí o 
registraci léčivého přípravku na povolení nebo nepovolení 
vývozu léčivého přípravku. 

Opatření zakotvené v navrhovaném § 77c zákona o 
léčivech nezabrání ani paralelnímu vývozu léčivého přípravku do 
zahraničí v případě, že na trhu v České republice bude 
nedostatek daného léčivého přípravku, neboť opatření podle 
navrhovaného § 77c zákona o léčivech není v dispozici státu, ale 
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soukromé osoby.  
 

OKOM 
 
Rendek.pavol@
vlada.cz  

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající 
se vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou 
republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Předkladatel neuvedl všechny předpisy EU, které měl zohlednit 
(viz seznam níže). 
 
V návrhu dále postrádáme řádné zhodnocení souladu 
navrhované úpravy s čl. 34 a násl. SFEU, tj. volným pohybem 
zboží. Řádné odůvodnění navrhovaných úprav zákona o 
léčivech je klíčové. Důvodová zpráva by měla podrobně 
popisovat problémy, které za stávající právní úpravy vznikají, a 
jejich závažnost. Dále by zde mělo být podrobně vysvětleno, 
proč lze učinit závěr, že navrhovaná opatření, která dopadnou 
na vývoz hrazených léčivých přípravků, jsou ospravedlnitelná 
kategorickým požadavkem, a jsou proporcionální (tj. jsou s to 
dosáhnout sledovaného cíle a nejdou za rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení takového cíle). V této souvislosti by se 
důvodová zpráva měla zabývat nejen vysvětlením, proč 
stávající právní úprava povinností podle § 33 odst. 3 písm. g) 
bodu 3 a § 77 odst. 1 písm. h) není dostačující, ale i tím, proč 
není možné její jiné lepší nastavení, při kterém nebude nutné 
tak významným způsobem zasahovat do oblasti vývozu léčiv do 
jiných členských států (chráněného čl. 35 SFEU), jak to činí 
navrhované úpravy zákona o léčivech, konkrétně nově 
navrhovaný § 77c. Důvodová zpráva výše uvedenému 
nevyhovuje. Požadujeme ji uvést do souladu se shora 
uvedeným.  
Upozorňujeme také předkladatele, že na str. 14 důvodové 

Vysvětleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důvodová zpráva byla doplněna dle požadavků 
připomínkového místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důvodová zpráva byla opravena. 
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zprávy mluví o čl. 32 místo čl. 34 a 35, a o čl. 34 SFEU, když ve 
skutečnosti cituje čl. 36 SFEU. 
 
Postrádáme také zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, zvláště s ustanoveními čl. 5 a 6. Osobními údaji 
nejsou jenom údaje o pacientovi, ale v souladu s čl. 4 bodem 1 
nařízení 2016/679 veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě (identifikovatelnou fyzickou 
osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například 
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 
identity této fyzické osoby). Zpracováním je pak jakákoliv 
operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění 
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  
Máme za to, že navrhovaná úprava předpokládá zpracovávání 
osobních údajů (viz např. § 13 odst. 3 písm. q) ve spojení s § 
81 odst. 1 písm. h), § 33 odst. 2 věta druhá a pátá, § 33a, § 
33b, § 33c, § 81h odst. 1, § 99 odst. 1 písm. l), odst. 2 a odst. 3 
písm. a)). Požadujeme proto důvodovou zprávu doplnit o řádné 
zhodnocení souladu s tímto nařízením. 
 
Taktéž uvádíme, že předkladatel nevykázal řádně 
implementační ustanovení (neprovedl podtrhávání s uvedením 
celexu, nepředložil rozdílovou tabulku a příslušné srovnávací 
tabulky). Máme totiž za to, že změny v § 33 odst. 3 písm. g) 
bodu 3 a v § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech mění způsob 
transpozice čl. 81 druhého a třetího pododstavce směrnice 
2001/83/ES. Rovněž nově navrhovaná úprava v § 39k zákona o 

 
 
 
Obecná část důvodové zprávy, zejména DPIA byla 
dopracována a dopad na ochranu osobních údajů byl 
detailně popsán. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ve vztahu k emergentnímu systému bylo vysvětleno, že 
osobní údaje pacientů nebudou poskytovány mimo okruh 
zdravotnických pracovníků, kteří těmito údaji disponují již 
v současnosti. V rámci dodavatelského řetězce (držitel 
rozhodnutí o registraci, distributor) nebudou osobní údaje 
pacientů poskytovány v žádném rozsahu. Bezvýznamový 
identifikátor eReceptu neumožňuje rozkrýt identitu. 
V kontextu § 99 byl rozsah zveřejňovaných údajů vysvětlen 
a v DPIA popsán a odůvodněn. 
 
 
Vysvětleno. 
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veřejném zdravotním pojištění musí splňovat požadavky 
stanovené v čl. 2, čl. 3 a čl. 6 směrnice 89/105/EHS. Je proto 
nutné ji vykázat jako implementační vůči těmto ustanovením 
práva EU. 

 

1) k volnému pohybu zboží 
 
Návrh upravuje nástroje k omezení tzv. paralelních dovozů, tj. 
dodání léčivého přípravku z ČR do jiného členského státu. 
Problematiky paralelních dovozů léčivých přípravků se přímo 
týká ustanovení čl. 34 a násl. SFEU. Ta zakazují omezení 
volného pohybu zboží, mezi které patří i opatření s 
rovnocenným účinkem kvantitativním omezením vývozu (tzv. 
ORUKO vývozu). Ta definoval Soudní dvůr v případu 
Groenveld jako opatření, která mají za cíl nebo za účinek 
omezení uspořádání vývozů, a tím zakládají rozdílné zacházení 
mezi domácím a vývozním obchodem členského státu. 
Případné omezení musí být ospravedlnitelné buď důvodem 
uvedeným v čl. 36 SFEU, nebo kategorickým požadavkem (tj. 
naléhavým důvodem obecného zájmu). Omezení musí být 
taktéž proporcionální. 
 

Akceptováno, vysvětleno 
 

Ustanovení § 77c bylo komplexně přepracováno a 
v důvodové zprávě obhájeno. 

k pravidlům hospodářské soutěže  

Dopad na problematiku paralelních dovozů mají i čl. 101 a čl. 
102 SFEU, podle kterých jsou zakázána jednání podniků, která 
představují kartel nebo zneužití dominantního postavení. 
Ustanovení čl. 101 a 102 SFEU ve spojení s čl. 4 odst. 3 SEU 
(tzv. závazek loajality) dle judikatury Soudního dvora (srov. 
případy Ahmed Saeed, Van Eycke) rovněž zakazují jednání 
členského státu, která jsou způsobilá vyloučit užitečný účinek 
pravidel hospodářské soutěže použitelných na podniky. Tak je 
tomu, podle téže judikatury, když daný členský stát buďto 
ukládá nebo zvýhodňuje protisoutěžní jednání, jež jsou 
v rozporu s čl. 101 resp. 102 SFEU, nebo zesiluje účinky 

Akceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 77c bylo komplexně přepracováno a 
v důvodové zprávě obhájeno. 
 
Ustanovení § 77d bylo na základě požadavků 
připomínkového místa mírně upraveno. 
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takových jednání, nebo odjímá své vlastní právní úpravě její 
státní povahu tím, že přenáší na soukromé subjekty 
odpovědnost za rozhodování o zásazích v hospodářské oblasti. 
 
Návrhu se dále dotýkají: 

• Čl. 6 odst. 1 a čl. 81 směrnice 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, v platném znění,  

• čl. 2, čl. 3 a čl. 6 směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 
21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících 
tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich 
začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů 
zdravotního pojištění, a 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  

 

Vysvětleno 
 
Vysvětleno při ústním vypořádání a v relevantním rozsahu 
zapracováno do důvodové zprávy. 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 1. (§ 11 písm. g)): 
 
Opatření navrhovaná v tomto ustanovení jsou neurčitá. Není 
jasné, v čem mají opatření za účelem zajištění dostupnosti 
léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních 
služeb atd. podle uvedeného ustanovení spočívat. Taktéž 
nejsou nastaveny parametry pro výkon této kompetence, není 
ani definováno, co to jsou "léčivé přípravky významné pro 
poskytování zdravotních služeb“. Ustanovení tak nevylučuje, že 
by se tato opatření mohla týkat i vývozu léčivých přípravků. Z § 
77 odst. 1 písm. q) plyne povinnost distributorů postupovat 
podle těchto opatření. Máme za to, že opatření by mohla 
omezovat volný pohyb zboží, a že právní rámec neumožňuje 
konstatovat, že bude zajištěno, že bude docházet pouze k 
ospravedlnitelným a proporcionálním omezením volného 
pohybu. 
 

Vysvětleno 
 
Předkladatel se u nově navrženého znění § 11 písm. g) 
inspiroval zněním ustanovení v podobě, v jaké platilo do 30. 
11. 2017 do novelizace provedené zákonem č. 66/2017 Sb. 
 
Tehdejší právní úprava, platná již při vstupu do EU a mnoho 
let po něm, a řádně notifikovaná EK, obsahovala 
ustanovení, které ukládalo Ministerstvu zdravotnictví činit 
„opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků 
významných pro poskytování zdravotních služeb“ a přijímat 
„opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti 
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých 
přípravků, které mohou být jako takové stanoveny, jakož i 
léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství,“. 
 
Novelou zákona č. 66/2017 Sb. Ministerstvo navrhlo toto 
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ustanovení změnit. Avšak ukázalo se, že nová právní 
úprava (zákon č. 66/2017 Sb.) je nedostatečná a neumí 
dostatečně flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu s 
léčivými přípravky. Proto předkládaný materiál má za účel 
maximalizovat nástroje, které má mít stát k dispozici k tomu, 
aby zajistil nezbytné léčivé přípravky pro pacienty v ČR. 
Jedním z těchto opatření je i to, které je uvedené v § 11 
písm. h), a které vychází z kompetencí, které MZ měly do r. 
2017, ale které byly tehdy nesystémově omezeny. 
 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 1. (§ 11 písm. h)): 
 
Pokud jde o umožnění distribuce, výdeje a používání 
neregistrovaného humánního léčivého přípravku nebo použití 
registrovaného humánního léčivého přípravku, který není 
uveden na trh v souladu s rozhodnutím o registraci nebo s 
pravidly výrobní praxe, máme za to, že tato problematika je na 
úrovni EU plně harmonizována v ustanoveních čl. 3 odst. 7, čl. 
5 odst. 1 a odst. 2 směrnice 2001/83/ES a čl. 83 nařízení 
726/2004. Výše zmiňované výjimky z povinnosti uvádět a 
používat pouze registrované humánní léčivé přípravky, jak ji 
stanoví čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES, v platném znění, 
jsou již implementovány do práva ČR. Pravomoc vymezená v § 
11 písm. h) má tudíž zřejmě překračovat tento rámec. Z 
důvodové zprávy však není zřejmé, o co se navrhovaná výjimka 
opírá. Požadujeme § 11 písm. h) vysvětlit, nebo vypustit. 
 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
 
Návrh znění ustanovení § 11 písm. h) bude přepracován a 
upraven do souladu se směrnicí. Odůvodnění účelnosti 
změn je vysvětleno u připomínky výše a platí i pro toto 
ustanovení. 
 
 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 8. a bodu 11. (§ 33 odst. 3 písm. g) 
bod 3 a § 77 odst. 1 písm. h)): 
 
Pokud jde o změny v § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3 a § 77 odst. 
1 písm. h) uvádíme, že z čl. 81 směrnice 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, 
v platném znění, plyne pro členské státy povinnost provést 
ospravedlnitelnými a proporcionálními opatřeními v souladu s 
pravidly Smlouvy, zejména s těmi, která se týkají volného 

Vysvětleno 
 
Vysvětleno při ústním vypořádání a v relevantním rozsahu 
zapracováno do důvodové zprávy. 
 
Na dosavadní povinnosti držitele rozhodnutí o registraci se 
navrhovanou úpravou nic nemění, znění příslušného 
ustanovení prováděcího předpisu, tj. vyhlášky č. 228/2008 
Sb., nestanovovalo jednoznačně a vymahatelně 
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pohybu zboží a hospodářské soutěže, požadavek směrnice, 
aby držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a 
distributoři daného léčivého přípravku skutečně uváděného na 
trh členského státu v rámci svých odpovědností zajistili 
odpovídající a stálé dodávky daného léčivého přípravku 
lékárnám a osobám zmocněným vydávat léčivé přípravky tak, 
aby byly pokryty potřeby pacientů v daném členském státě.  
Tato opatření členských států k implementaci čl. 81 směrnice 
2001/83/ES jsou touto směrnicí zjevně zamýšlená jako důležitý 
prostředek k zabránění nedostatku léčivých přípravků 
v členských státech. Transpoziční úpravu vůči čl. 81 směrnice 
2001/83/ES představuje jednak úprava ukládající povinnost 
držiteli rozhodnutí o registraci zajistit léčivý přípravek pro 
potřeby pacientů v ČR dodávkami v odpovídajícím množství a 
časových intervalech (v § 33 odst. 3 písm. g) bod 3), a jednak 
úprava ukládající povinnost distributorovi zajistit dodávky 
léčivého přípravku provozovatelům oprávněným vydávat léčivé 
přípravky v množství a časových intervalech odpovídajících 
potřebě pacientů v ČR (§ 77 odst. 1 písm. h)). Aby úprava byla 
funkční, měla by být schopna vyvolat vzájemné protiváhy mezi 
držiteli rozhodnutí o registraci a distributory. Odkaz na 
prováděcí předpis v § 33 odst. 3 písm. g) se ale vypouští, 
úprava povinností se zestručňuje.  Navrhované změny shora 
uvedených ustanovení tak činí příslušné povinnosti vedoucí 
k zabránění nedostatku léčivých přípravků natolik obecnou až 
vágní, že lze důvodně pochybovat o její reálné vymahatelnosti. 
Takto značně bezzubou právní úpravu nelze podle našeho 
názoru považovat za řádnou transpozici čl. 81 směrnice 
2001/83/ES. Důvodová zpráva v této souvislosti nevysvětluje, 
proč není možné nedostatkům způsobeným vývozem léčivých 
přípravků určených pro český trh do jiných zemí ve významné 
míře zabránit jiným nastavením závazků, ani se nezabývá 
řešeními, které k implementaci čl. 81 zvolily jiné členské státy.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme navrhnout právní 
úpravu povinností držitele rozhodnutí o registraci a distributora 
dodávat léčivý přípravek, která je dostatečně konkrétní a reálně 

podrobnosti k dodávkám léčivých přípravků na trh v ČR.  
Doplnění pravidel pro dodávání léčiv přes emergentní 
systém je nadstavbou k dosavadnímu modelu zajištění 
dodávek léčiv na trh v ČR. Tedy dosavadní cesty a způsoby 
zajištění dodávek léčiv budou zachovány a k nim pro 
případy jejich selhání bude doplněn emergentní systém.  
Ten pak rovným a nediskriminujícím způsobem ukládá 
držitelům registrace povinnost zajistit určitou zásobu léčiv 
pro tento systém i v případě, že běžné dodávky již zajištěny 
nejsou, a tuto povinnost pak přenáší také na distributory, 
tak, aby dodávka léčivého přípravku, na který již má pacient 
vystavený recept, byla s maximální mírou jistoty skutečně 
zajištěna. Dosavadní povinnosti distributorů pro běžné 
dodávky tímto nejsou nijak dotčeny. 
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vymahatelná. 
 
K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 9. (§ 33a odst. 6 poslední věta): 
 
Není-li zproštěním se povinnosti situace, kdy držitel rozhodnutí 
o registraci nebo osoby tvořící s ním koncern upřednostní 
výrobu nebo dodávku léčivého přípravku pro jiný trh, znamená 
to fakticky, že držitelé rozhodnutí o registraci se nemohou z 
českého systému vyvázat jinak, než např. ukončením výroby 
hrazeného léčivého přípravku (anebo vyšší mocí, jak uvádí 
uvedené ustanovení). Toto omezení je podle našeho názoru 
příliš přísné a těžko hájitelné - není totiž možné někomu, kdo 
bude hodlat opustit český systém, a to i z ekonomických 
důvodů, dlouhodobě bránit. Ospravedlnitelné by zřejmě bylo, 
kdyby tento držitel musel svůj odchod z českého trhu nahlásit 
dopředu (a to i s výrazným předstihem, aby bylo možno se na 
takovou změnu připravit), ale nastavit úpravu tak, že prakticky 
nebude moci odejít, se podle našeho názoru dá ospravedlnit 
těžko. Navíc se zdá, že uvedené ustanovení naráží na čl. 23a 
směrnice 2001/83/ES, který zní: Přestane-li být přípravek 
uváděn na trh některého členského státu, ať již dočasně, nebo 
trvale, oznámí to držitel rozhodnutí o registraci příslušnému 
orgánu tohoto členského státu. Pokud nenastanou výjimečné 
okolnosti, musí být takové oznámení učiněno nejméně dva 
měsíce před přerušením uvádění přípravku na trh. Držitel 
rozhodnutí o registraci uvědomí příslušný orgán o důvodech 
takového kroku v souladu s čl. 123 odst. 2. 
 

Vysvětleno 
 
Předkladatel není s připomínkovým místem v rozporu. 
Ukončení dodávek na trh, řádně v souladu se zákonem 
oznámené Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, je legálním a 
legitimním způsobem vypořádání se s povinnostmi 
založenými zákonem o léčivech, a v takovém případě 
nepřipadá v úvahu trestání za přestupek v podobě 
upřednostnění výroby nebo dodávky pro jiný trh. 
Tento přestupek je určen pro případy nedostupnosti 
léčivého přípravku v průběhu dodávek na český trh nebo 
v rámci přerušení dodávek na trh. 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 13. (§ 77c a § 77d odst. 1 písm. 
b)): 
 
Z ustanovení § 77c vyplývá, že přímo na základě zákona bude 
oprávněn k vývozu léčivých přípravků určených pro trh v ČR 
pouze držitel rozhodnutí o registraci, který bude zároveň 
držitelem povolení k distribuci. Až na základě případného 
schválení vývozu ze strany takového držitele rozhodnutí o 

Akceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 77c bylo na základě konzultace 
s připomínkovým místem komplexně přepracováno.  
 
Ustanovení § 77d bylo na základě požadavků 
připomínkového místa drobně upraveno. 
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registraci (formou pověření) bude moci vývoz léčivých přípravků 
určených pro trh v ČR provést i distributor (bude-li uvedený 
držitel rozhodnutí o registraci odmítat pověřovat k vývozům, 
může nastat i situace, že re-export léčivých přípravků někým 
jiným, než samotným držitelem rozhodnutí o registraci, bude 
vyloučen). V případě, že držitel rozhodnutí o registraci nebude 
zároveň držitelem povolení k distribuci, nebude moci sám 
vyvézt léčivý přípravek určený pro trh v ČR. Teprve na základě 
případného schválení vývozu ze strany takového držitele 
rozhodnutí o registraci (formou pověření k jednotlivému vývozu) 
bude moci vývoz provést distributor (bude-li držitel rozhodnutí o 
registraci odmítat pověřovat k vývozům, může nastat i situace, 
že re-export léčivých přípravků bude zcela vyloučen).  
 
Z výše uvedeného plyne, že § 77c bude zakládat rozdílné 
zacházení mezi domácím a vývozním obchodem členského 
státu, a tudíž představovat tzv. ORUKO vývozu podle čl. 35 
SFEU. ORUKO vývozu musí být podle judikatury Soudního 
dvora Evropské unie ospravedlnitelné buď důvodem uvedeným 
v čl. 36 SFEU, nebo kategorickým požadavkem (tj. naléhavým 
důvodem obecného zájmu). Musí být taktéž proporcionální. 
V této souvislosti předně uvádíme, že je zřejmé, že § 77c se 
neomezuje pouze na případy, kdy reálně hrozí, že pacientům 
bude chybět potřebný léčivý přípravek a v důsledku toho bude 
ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v ČR. Směřuje i 
na běžné, „nekrizové“ situace, u kterých je ospravedlnění 
omezení obzvláště složité.  
Dále podtrhujeme, že úprava vůbec neřeší, jaké podmínky si 
držitel rozhodnutí o registraci může / nemůže v souvislosti 
s „pověřováním“ k jednotlivým vývozům klást. V rozporu s 
odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě dané ustanovení 
beze sporu umožní držitelům registrace léčivého přípravku 
jednat i jen a čistě ve prospěch svých obchodních zájmů (a v 
souladu s nimi bránit tomu, aby se na jiný trh, kam také 
dodávají svůj léčivý přípravek, paralelním dovozem dodával 
stejný léčivý přípravek levněji, případně bránit tomu, aby z 
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rozdílu mezi cenami v ČR a v jiném členském státě měli zisk 
distributoři provádějící paralelní dovozy).  
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že tak, jak je 
ustanovení naformulováno (nejde o krizový stav, ale plošné 
omezení), je lze jen obtížně plně ospravedlnit důvodem 
veřejného zdraví podle čl. 36 SFEU (kterým v podstatě 
argumentuje předkladatel).  
 
Navíc zde může vzniknout i problém se soutěžním právem EU, 
neboť držitelé rozhodnutí o registraci mohou pověřovat 
k vývozům určité „spřízněné“ distributory a jen pokud budou 
splněny pro ně vyhovující podmínky. Ostatní distributoři budou 
zcela vyloučeni (z úpravy plyne, že distributoři nemají jinou 
možnost, a musí vždy žádat o schválení každého jednotlivého 
vývozu). To je nutné považovat za zcela krajní opatření, jež lze 
akceptovat pouze v období nastalé nebo přímo hrozící krize, 
nikoliv jako běžný standard. Držitelé rozhodnutí o registraci se 
mohou v důsledku navrhované právní úpravy navíc ocitnout v 
dominantním postavení a nelze vyloučit, že jejich jednání by 
mohlo naplnit znaky zneužití dominantního postavení ve smyslu 
čl. 102 SFEU.  
V této souvislosti upozorňujeme na výše uvedené povinnosti 
vyplývající z čl. 4 odst. 3 SEU ve spojení s čl. 101 a 102 SFEU, 
které znamenají, že členské státy nesmějí zesilovat účinky 
protisoutěžních jednání ani přenášet na soukromé subjekty 
odpovědnost za rozhodování o zásazích v hospodářské 
soutěži, což se uvedeným ustanovením děje.  
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme nesvěřovat 
povolování vývozu léčivých přípravků do jiného členského státu 
držitelům rozhodnutí o registraci. Omezování vývozu 
humánního léčivého přípravku z ČR do jiných členských států 
v zájmu zabránění nedostatku takového léčivého přípravku 
v ČR by, za stanovení příslušných konkrétních kritérií, 
vymezujících to, kdy je takový zásah v uvedeném obecném 
zájmu, mělo být svěřeno státním orgánům. 
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Nadto máme určitou výhradu k formulaci ustanovení § 77d 
odst. 1 písm. b), neboť odkazy na „volný pohyb zboží“ či 
„vhodnost a přiměřenost“ jsou sice přijatelné z hlediska práva 
EU, ale v pojetí práva českého mají poněkud nejasnou povahu. 
Zde navrhujeme např. následující reformulaci: „b) vydání 
opatření obecné povahy je odůvodněno veřejným zájmem na 
ochraně zdraví obyvatelstva a na zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků pro potřeby pacientů v České republice, přičemž 
přijetí jiného méně omezujícího opatření není možné s ohledem 
na úroveň ohrožení dostupnosti a účinnosti léčby pacientů v 
České republice.". 
 

 
 
 
 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 27. (§ 99 odst. 2 písm. e)): 
 
S ohledem na čl. 35 SFEU (zákaz množstevních omezení a 
ORUKO vývozu), jakož i na čl. 5 nařízení 2016/679 
požadujeme vysvětlit, proč se mají zveřejňovat souhrnné údaje 
o léčivých přípravcích vydávaných pouze na lékařský předpis 
distribuovaných mimo trh v České republice „s uvedením 
identifikace distributora“, když o léčivých přípravcích 
distribuovaných v České republice se mají zveřejňovat pouze 
souhrnné anonymizované údaje, „aniž by byl identifikován 
distributor“.  
Viz rovněž připomínku ohledně provedení řádného souladu 
zhodnocení navrhované úpravy s nařízením 2016/679, zejména 
jeho čl. 5 a 6, uvedenou výše. 
 

Vysvětleno 
 
S ohledem na veřejný zájem na dostupnosti léčivých 
přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění je 
vyšší míra kontroly (včetně aktivní kontroly veřejnosti) 
zacházení s těmito léčivými přípravky (včetně distribuce) 
zcela na místě. 

K ČÁSTI DRUHÉ, Čl. III (§ 39k) 
 
Ustanovení § 39k se dotýkají čl. 2, čl. 3 a čl. 6 směrnice Rady 
89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen 
u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti 
působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. Tato 
ustanovení vyžadují, aby přijímaná rozhodnutí ohledně 
maximální ceny resp. úhrady u léčivých přípravků obsahovala 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 39k zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
resp. podmínky pro stanovení mimořádné dočasné úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění přímo navazuje na 
podmínky vydání opatření podle § 11 zákona o léčivech 
(vypořádání viz výše). Vzhledem k přísným pravidlům 
vydání opatření, a v kontextu relativně obsáhlé rozhodovací 
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odůvodnění na základě objektivních a ověřitelných kritérií. 
Máme za to, že stanovená kritéria pro to, aby léčivému 
přípravku mohla být stanovena maximální cena resp. výše 
úhrady v režimu § 39k, nelze považovat za objektivní a 
ověřitelná ve smyslu směrnice 89/105/EHS, protože jsou příliš 
neurčitá a vágní. Není jasné, co se v odstavci 1 rozumí léčivým 
přípravkem významným pro poskytování zdravotních služeb. 
Na základě navrhované úpravy nelze říci, jakými úvahami se 
má Ústav dobrat k tomu, že je nebo není splněna podmínka 
nedostupnosti léčivého přípravku resp. podmínka, že 
nedostupnost léčivého přípravku hrozí.  
Dále, vzhledem k formulaci „Ústav může“ (viz odst. 1) lze 
zamítnout žádost o stanovení maximální ceny resp. úhrady 
podle § 39k i pouhým odkázáním na to, že Ústav „může“, ale 
nemusí maximální cenu resp. úhradu v režimu § 39k přiznat. 
Podle našeho názoru by v souladu s požadavky čl. 2, 3 a 6 
shora uvedené směrnice měla právní úprava umožňovat 
zamítnout žádost toliko z objektivních a ověřitelných důvodů.  
 

praxe Ministerstva zdravotnictví k § 11 (do r. 2017) se jeví 
znění ustanovení jako dostatečně přezkoumatelné a 
splňující požadavky směrnice 89/105/EHS. 

UOHS 
 
jiri.plachy@uo
hs.cz 

K §77c  
 
Navrhované znění §77c: 
 
„Hrazený léčivý přípravek určený pro trh v České republice 
může dodat do jiného členského státu nebo do třetí země 
pouze jeho držitel rozhodnutí o registraci, který je zároveň 
držitelem povolení k distribuci, nebo distributor, kterého k tomu 
pověřil držitel rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku. 
Toto pověření musí mít písemnou formu a musí obsahovat 
identifikační údaj držitele rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku a distributora, název léčivého přípravku, jeho kód, 
velikost balení, množství, číslo šarže, název státu, do kterého 
má být léčivý přípravek dodán, a datum předpokládané 
distribuce mimo území České republiky.“ 
 
Stanovisko Úřadu: 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBF2G6YGA)

mailto:jiri.plachy@uohs.cz
mailto:jiri.plachy@uohs.cz


22 
 

 
Uvedeným opatřením je zaváděn systém předchozího souhlasu 
držitele rozhodnutí o registraci léčiva s jeho vývozem a to pro 
všechny léčivé přípravky určené pro trh v České republice bez 
ohledu na to, zda došlo či nedošlo k omezení či ohrožení 
dostupnosti daného léčiva pro léčby pacientů v České 
republice. Takové opatření de facto vede k omezení exportu a 
tím i volnému pohybu zboží na společném trhu, což podvazuje 
soutěžní prostředí. Jedná se o zcela nepřiměřené opatření, 
které zavádí v oblasti distribuce léčivých přípravků omezení 
soutěže plošně na celý trh místo toho, aby cílilo pouze na ty 
léčivé přípravky, u kterých k omezení či ohrožení dostupnosti 
dochází. Zákaz či omezení vývozu jsou z pohledu soutěžního 
práva mimořádným opatřením, které má být využito pouze ve 
výjimečných případech, kdy nelze dosáhnout veřejného cíle 
jinými, méně restriktivními způsoby. V takových případech lze 
tedy omezení soutěže tolerovat, ovšem pouze v rozsahu 
nezbytném pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro 
pacienty v ČR. Naproti tomu omezovat soutěž u léčiv, jejichž 
dostupnost omezená není, je zcela nežádoucí a může vést 
k narušení trhu a jeho dysfunkci. 
 
Spolu s tím je třeba k principu uvedenému v textaci §77c uvést 
následující. O omezení vývozu léčiva by neměl rozhodovat 
soukromý subjekt, který by využíváním takové pravomoci jednal 
v rozporu se soutěžním právem, protože by tuto pravomoc mohl 
snadno zneužít ve svůj prospěch na úkor ostatních účastníků 
trhu. Možnost svým souhlasem určovat, který distributor může 
exportovat léčivý přípravek a to včetně znalosti informací, které 
se k vývozu vztahují, nepochybně zakládají tržní nerovnost a 
tím i hrozbu pro soutěžní prostředí. Aby takové riziko narušení 
soutěže bylo eliminováno, měl by mít pravomoc zakázat či 
omezit vývoz léčivého přípravku výhradně orgán státu, který by 
na základě objektivních kritérií o omezení vývozu léčiv 
rozhodnul, nikoliv soukromý subjekt. Takové opatření orgánu 
státu by mělo být založeno na objektivních a nediskriminačních 
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kritériích a též být přezkoumatelné. Lze mít za to, že opatření 
k nápravě navrhované v §77d, tedy zakotvení pravomoci 
Ústavu vydat opatření obecné povahy, kterým zakáže nebo 
omezí dodání léčivého přípravku do jiného státu, by mělo být 
tím nástrojem, který je způsobilý k zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků. Nikoliv tedy diskrece soukromého subjektu 
k udělování souhlasu k vývozu, nikoliv zacílení omezení vývozu 
plošně na všechny léčivé přípravky, ale řešení formou opatření 
Ústavu k zajištění dostupnosti konkrétního léčivého přípravku, u 
kterého dochází k omezení či ohrožené dostupnosti léčiva, je 
způsobem, které může legitimizovat zajištění dosažení 
veřejného cíle na úkor soutěžních principů a tím tak takové 
omezení „ospravedlňovat“.  
 
V této souvislosti odkazuji na materiál Evropské komise 
„Dokument o povinnosti stálých dodávek pro řešení problému 
nedostatku léčivých přípravků schválený na technickém 
zasedání ad hoc v rámci Farmaceutického výboru ohledně 
nedostatku léčivých přípravků“ ze dne 25. května 20181 (dále 
„Dokument“), který shrnuje informace vzešlé ze zjištění 
informací Evropskou komisí u jednotlivých členských států a z 
judikatury. Dokument shrnuje odpovědnosti držitelů rozhodnutí 
o registraci a distributorů ve vztahu k povinnosti dodávek a dále 
možnosti státu omezit dodávky léčiv do jiných států pro zajištění 
dostupnosti léčiv pro pacienty. Komise v Dokumentu 
k problematice omezení dodávek do jiných států pro zmírnění 
nedostatku léčivých přípravků konstatuje, že by opatřená měla 
být omezena na léčivé přípravky, kterých je již nedostatek nebo 
u nichž nedostatek hrozí, tedy nikoliv plošně na veškeré léčivé 
přípravky. Omezení dodávek musí být přijata členskými státy na 
základě transparentních, veřejně dostupných a 
nediskriminačních kritérií, která jsou hospodářským subjektům 
předem známa, a to způsobem, který zajistí, aby nebyla žádná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Viz. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/committee/ev_20180525_rd01_cs.pdf 
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omezení ukládána svévolně. Proti rozhodnutím orgánů 
členských států by mělo být možné podat opravný prostředek k 
příslušným vnitrostátním správním nebo justičním orgánům. 
Lze tedy shrnout, že opatření k zajištění dostupnosti léčiv 
navrhované v §77d by za splnění takových podmínek mělo být 
dostatečným nástrojem k zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků a je z pohledu soutěžního práva přijatelné, na rozdíl 
od ustanovení obsaženého v §77c, který má zcela nepřiměřený 
negativní dopad na soutěžní prostředí, je nesouladný se 
soutěžním právem a především je nadbytečný, neboť 
problematiku plně řeší ustanovení §77d návrhu. 
 
Na základě výše uvedených argumentů navrhuji vypustit 
navržený §77c z návrhu novely.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Unie 
zaměstnavatel
ských svazů 
ČR 
 
katerina.latalova
@uzs.cz 

Návrh je předčasný a neprojednatelný. 
 
Emergentní kanál je vázán na e-recept (ST 302) a vládní návrh 
novely e-receptu čeká na schválení vládního návrhu EU novely 
ST 262. Teprve po schválení ST 262 a následně i ST 302, bude 
možno hlasovat o tomto návrhu k zajištění dostupnosti léčiv 
Kdyby ST 302 nebyl schválen, musel by být předkládaný návrh 
zcela přepracován (fungování emergentního systému by totiž 
nemělo na co navázat). Pokud by byl návrh předložen již nyní, 
je jisté, že parlament jeho projednání pozastaví (do okamžiku 
schválení přijetí ST 262 a následně ST 302). 

Neakceptováno 
 
Projednávání návrhu vládou či Parlamentem ČR nebrání 
fakt, že tentýž zákon je jiným materiálem dotčen taktéž.  
Navíc sněmovní tisk 302 bude Poslaneckou sněmovnou 
finálně projednán dříve, než se bude v Parlamentu věcně 
projednávat předložený návrh zákona. 
 

Je špatně vymezena platnost emergentního systému 
zásobování pro „hrazené“ léky. 
 
Zákon o léčivech není úhradový zákon a jako takový by se měl 
chovat neutrálně k hrazeným i nehrazeným lékům. 
 
Návrhem je chybně definováno, co jsou to hrazené léky. 
 

Neakceptováno 
 
Odkaz na „hrazené léčivé přípravky“ je zcela legitimní. 
Právní předpisy se velmi často odkazují na předmět právní 
regulace regulovaný primárně jiným právním předpisem. 
Tento postup není v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 
 
Zacílení regulačních mechanismů zajišťujících lepší 
dostupnost léčiv pro pacienty v ČR na hrazené léčivé 
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Návrhem jsou zřejmě myšleny léky, kterým stanovil úhradu 
SÚKL (uvedeny v Seznamu hrazených léčivých přípravků - 
SCAU), ale to platí jen pro ambulantní péči a ještě ne vždy, 
srov. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění („ZVZP“), indikační omezení úhrady apod.; jinak ale 
pro pacienta-nepojištěnce není hrazený žádný lék, a naopak 
pro pacienta v nemocnici jsou dle § 15 odst. 5  ZVZP hrazeny 
všechny léky.  

 
Kdybychom jako hrazené považovali jen ty léčivé přípravky, 
které mají úhradu od SÚKL, je jejich vymezení příliš úzké, 
protože může být teoreticky nedostupný i nějaký důležitý lék, 
který úhradu od SÚKL nemá (léčivé přípravky používané 
k léčbě zvlášť závažných a život ohrožujících stavů, např. 
YERVOY (kód SÚKL 0185101) používaný k  léčbě pacientů s 
pokročilým melanomem, REMSIMA (kód SÚKL 0194345) 
používaná k léčbě Revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby, 
Ulcerózní kolitidy a Psoriázy nebo např. NOVORAPID 
FLEXPEN (kód SÚKL 0026794) užívaný k léčbě cukrovky, a 
které patří mezi nejvíce re-exportovaná léčiva dle objemu 
financí) a emergentní systém zde pacienty neochrání. Tabulka 
č. 1 uvedená v důvodové zprávě k předkládanému návrhu 
obsahuje léčivé přípravky, s jejichž dostupností v ČR jsme 
nezaznamenali problémy, a jako taková není důvodem pro 
zavedení emergentního systému. Vážným problémem může být 
nedostupnost centrových léčiv a zvlášť účtovaných léčiv. 
Současně je to vymezení příliš široké, protože naprostá většina 
hrazených léčiv re-exportem ani nedostatkem ohrožena není. 
Předkládaný návrh je v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 
Je tomu tak z důvodu, že (chybnou) definici hrazeného léčivého 
přípravku obsahuje až navrhovaný § 33 ZoL, přitom je tento 
pojem používán v celém textu ZoL, a jako takový by měl být 

přípravky, které jsou cenově regulovány, je naopak 
vhodným a logickým opatřením, šetřícím práva a oprávněné 
zájmy subjektů obchodujících s léčivy, které nejsou 
ohroženy nedostupností, výpadky a reexportem tak, jako 
hrazené léčivé přípravky, jak konečně bylo vysvětleno i 
v důvodové zprávě. 
 
Definice hrazeného léčivého přípravku je v návrhu uvedena 
v § 33 odst. 2. Zde je jasně a explicitně uvedeno, že se 
jedná o takový léčivý přípravek „který má stanovenou 
úhradu z veřejného zdravotního pojištění při výdeji na 
recept“. Úhrady se stanoví ve správním řízení podle části 
šesté zákona č. 48/1997 Sb. a je zde tedy jasný odkaz na 
okruh léčivých přípravků, kterým Státní ústav pro kontrolu 
léčiv stanovil výši a podmínky úhrady, a které jsou uvedeny 
v Seznamu hrazených léčiv (SCAU) vydávaném podle § 
39n zákona č. 48/1997 Sb. 
Také fakt, že se má jednat o léčivé přípravky, které jsou 
hrazené „při výdeji na recept“, vylučuje, že by se například 
úprava navržená v zákoně o léčivech vztahovala na léky 
hrazené podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
Zároveň se tím vylučuje i část léčiv, jejichž úhrada byla 
stanovená SÚKL a jsou uvedeny ve SCAU – totiž těch, 
které jsou hrazeny jen při výdeji na žádanku spolu 
s příslušným výkonem. Jedná se o tzv. zvlášť účtované 
léčivé přípravky (ZULP), které jsou ve SCAU identifikované 
zejména označením symbolem „A“ nebo „S“. 
Již jen na okraj uvádíme, že se nejedná o definici, ale o 
legislativní zkratku, která je v souladu s Legislativními 
pravidly zavedena na místě, kde je pojem použit poprvé. 
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definován na začátku ZoL. Rozpor s Legislativními pravidly 
vlády a zásadou jednotnosti právního řádu je dán také tím, že 
navrhovaná definice hrazeného léku není v souladu 
s terminologií použitou v souvisejících právních předpisech 
(např. viz výše ZVZP). 
Část První, bod 7. § 33 odst 2: 
Navrhujeme změnit definici „hrazeného léčivého přípravku“ tak, 
aby se úprava netýkala pouze těch LP, které jsou vydávány na 
recept. Mnohem závažnějším problémem by byl nedostatek 
centrových léků a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, tj. 
situace, kterou řeší stávající znění § 77 odst. 1 písm. h) ZoL. 
Tuto závažnou situaci zobrazuje i seznam nejvíce re-
exportovaných léčiv dle objemu financí vypracovaný Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv. Na tomto seznamu je mnoho 
léčivých přípravků, na které předkládaný návrh „k zajištění 
dostupnosti léčiv“ nedopadá, a které tak budou i nadále pro 
pacienty v ČR nedostupné (např. LP REMICADE, kód SÚKL 
0027283, používaný k léčbě zvlášť závažných a život 
ohrožujících stavů, jakými jsou Revmatoidní artritida, Crohnova 
choroba, Ulcerózní kolitida a Psoriáza, a další uvedené 
v zásadní připomínce č. 0). 
 

Neakceptováno 
 
Zaměření na hrazené léčivé přípravky předepisované na 
recept bylo zvoleno především z důvodu vymahatelnosti, 
přehlednosti a vyšší právní jistoty všech regulovaných 
subjektů. 
 
Toto zaměření umožňuje plně využít výhod informačního 
systému eRecept a navázat objednávky v emergentním 
systému právě na existenci eReceptu. Tím se naprosto 
eliminují neoprávněné požadavky na dodání léčivého 
přípravku (objednávka nekrytá žádným reálným receptem). 
Naproti tomu léčivé přípravky hrazené jako ZULP nejsou 
dosud předepisovány takovou formou, která by umožnila 
jednoznačné prokázání existence platného lékařského 
předpisu a tedy prokázání oprávněnosti spuštění 
emergentního způsobu dodání léčivého přípravku. 
 

Část První, bod 9. § 33 a: 
 

- odst. 2 – Systém by měl umět potvrzení objednávky. Za 
písemnou verzi potvrzení by měl být považován i email. 
Písemná verze potvrzení by měla být využívána jen 
v případě nefunkčnosti systému. 
 

- odst. 3 – Navrhujeme vypustit poslední větu, tj. „V 
případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá 
k dispozici objednanou velikost balení, zajistí dodání jiné 
velikosti balení tohoto léčivého přípravku 
v odpovídajícím množství.“. Toto opatření nebude 

 
 
Akceptováno – odst. 2 
Zákon rozhodně nepředpokládá nutnost potvrzovat 
objednávku v listinné podobě s použitím doručovatele. 
Písemná forma znamená jak listinnou, tak i elektronickou 
podobu. E-mailové potvrzení je tedy taktéž písemné 
potvrzení. Pro vyšší jistotu připomínkového místa to však 
explicitně upravujeme a omezíme pouze na elektronickou 
formu. 
 
Neakceptováno – odst. 3 
Jak je uvedeno v odůvodnění, ustanovení míří na situace, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBF2G6YGA)



27 
 

fungovat, pokud si lékárna objedná menší množství 
tablet. Na jinou velikost balení může také být stanoven 
jiný doplatek a pacient takové balení může odmítnout. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- odst. 5 – ve spojení s nově navrhovaným § 81 písm. h) 
ZoL je umožněn přístup k informacím o receptech 
dalšímu subjektu, čímž se rozšiřuje už tak velký okruh 
subjektů s tímto přístupem. Jde o zásadní zásah do 
osobních údajů. 

 

kdy držitel nemá požadovanou velikost balení k dispozici. 
V takovém případě je prioritou zajištění dostupnosti léčivého 
přípravku pacientovi, byť v jiné, než předepsané velikosti 
balení. Lpění na objednané velikosti balení by bylo proti 
účelu navrhované úpravy a znamenalo by, že pacient léčivý 
přípravek nedostane žádný. Prioritou je však zajištění 
alespoň nějaké varianty léčivého přípravku než žádné. I 
dnes je plně v souladu s platnými předpisy v takových 
situacích vydat jinou nejbližší velikost balení. Nevidíme 
důvod, proč by nefungovalo toto opatření, pokud si lékárna 
objedná menší množství tablet. Návrh není koncipován tak, 
že by náhradní varianta musela přesně odpovídat 
celkovému počtu jednotek lékové formy uvedenému 
v objednávce. Jinými slovy, objednávku 2 balení po 20 
tabletách by bylo možné, v případě nedostupnosti dané 
dvacetitabletové varianty, vykrýt dodáním 1 balení po 50 
tabletách, je-li dostupné. Pro vyšší právní jistotu toto však 
v návrhu zpřesníme. 
 
Neakceptováno – odst. 5 
Navrhované ustanovení nepředstavuje naprosto žádný 
zásah do osobních údajů pacientů, což bylo i precizně 
vysvětleno v důvodové zprávě. Prostřednictvím navrhované 
služby nebude docházet k žádnému předávání osobních 
údajů ani pacienta, ani předepisujícího lékaře, a nijak tak 
není rozšiřován počet subjektů, které mají přístup 
k osobním údajům uchovávaným v systému eRecept. 
Služba je definována tak, že bude na dotaz poskytovat 
pouze údaje o platnosti kombinace ID daného eReceptu a 
objednaného SÚKL kódu (ANO/NE) a zobrazí pouze počet 
balení předepsaného léčivého přípravku. 
 
Subjekt tedy musí zadat identifikátor elektronického receptu 
a objednávaný léčivý přípravek a zpět dostane pouze 
informaci o platnosti daného identifikátoru a počtu balení 
zadaného léčivého přípravku. K žádnému předávání 
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osobních údajů pacientů tedy rozhodně nebude docházet, 
ani k nim nebude žádným způsobem těmto subjektům 
zřízen přístup. 

Část První, bod 9. § 33 b):  
- odst. 2 – držitel rozhodnutí o registraci by měl být 

povinen zveřejňovat, které konkrétní léčivé přípravky 
dodávají kterým distributorům, aby bylo možné objednat 
léčivé přípravky u správného distributora; 

- Po vydání rozhodnutí o registraci držitel rozhodnutí o 
registraci oznamuje Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu 
data skutečného uvedení léčivého přípravku podle 
velikostí balení, typů obalů a kódu přiděleného Ústavem 
nebo Veterinárním ústavem na trh v České republice, a 
to nejpozději do 2 měsíců po jeho skutečném uvedení 
na tento trh; stejným způsobem rovněž oznámí Ústavu 
nebo Veterinárnímu ústavu nejméně 2 měsíce předem 
přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na 
trh v České republice, to včetně důvodů takového 
přerušení nebo ukončení. Neprodleně po obdržení 
oznámení o přerušení nebo ukončení uvádění léčivého 
přípravku na trh Ústav tuto informaci zveřejní na svých 
webových stránkách spolu s informací, zda je tento 
léčivý přípravek nahraditelný jiným léčivým přípravkem. 
V případě výjimečných okolností lze učinit takové 
oznámení nejpozději současně s přerušením nebo 
ukončením uvádění léčivého přípravku na trh v České 
republice. Dojde-li k obnovení uvádění léčivého 
přípravku na trh, je držitel rozhodnutí o registraci 
povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost Ústavu 
nebo Veterinárnímu ústavu. Dojde-li ke změně 
oznámených skutečností uvedených ve větě první až 
třetí, včetně změny důvodů přerušení nebo ukončení a 

 
Vysvětleno 
 
Podle předloženého návrhu distributor již tuto povinnost má 
podle § 33b odst. 2. 
 
Neakceptováno  
 
Připomínka míří na § 33 odst. 2. 
Porušení ustanovení bude trestáno podle přestupkového 
zákona (č. 250/2016 Sb.), který dostatečně řeší podmínky 
odpovědnosti za přestupek a obsahuje mimo jiné 
ustanovení o zproštění odpovědnosti právnické osoby za 
přestupek (pokud právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila). 
Existenci vyšší moci již zohledňuje přestupkový zákon a 
z toho důvodu se jeví úprava v zákoně o léčivech jako 
duplicitní a předkladatel nevidí důvod, proč se vůči úpravě 
v přestupkovém zákoně zvláště vymezovat. 
 
Pokud by důvody, pro které nelze léčivé přípravky dodávat 
na trh, byly SÚKL zřejmé z jeho úřední činnosti např. 
závada v jakosti, non-compliance, je nepravděpodobné, že 
by zahajoval správní trestání. Nicméně i v případě, že by se 
tak stalo, má účastník řízení právo předložit skutečnosti a 
argumenty ve svůj prospěch a jsou-li odůvodněné, budou 
zohledněny. 
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včetně předpokládané délky přerušení, je držitel 
rozhodnutí o registraci povinen oznámit neprodleně tuto 
skutečnost Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu. 
Přerušení uvádění na trh léčivého přípravku, který má 
stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění při 
výdeji na recept (dále jen „hrazený léčivý přípravek “), u 
kterého Ústav neuvedl, že je nahraditelný, nesmí v 
souhrnu přesahovat 120 dní za uplynulých 12 měsíců, 
ledaže je takové přerušení dodávek způsobeno 
mimořádnou, nepředvídatelnou nebo 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na 
vůli držitele rozhodnutí o registraci (dále jen „vyšší 
moc“). Držitel rozhodnutí o registraci poskytuje Ústavu 
úplné a správné údaje o objemu dodávek léčivých 
přípravků uvedených na trh v České republice 
elektronicky; poskytované údaje obsahují identifikaci 
držitele rozhodnutí o registraci, identifikaci léčivého 
přípravku, údaj o ceně léčivého přípravku a informaci o 
tom, zda byl léčivý přípravek dodán lékárně nebo 
distributorovi; strukturu, způsob, formu a časový interval 
jejich poskytování prostřednictvím elektronického 
hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Na výzvu 
Ústavu nebo Veterinárního ústavu poskytne držitel 
rozhodnutí o registraci Ústavu nebo Veterinárnímu 
ústavu údaje týkající se objemu předepisování léčivého 
přípravku a údaje o objemu dodávek léčivých přípravků 
uvedených na trh v České republice, které má k 
dispozici. 

- Odůvodnění: 
- Rozumíme, že odpovědnost za přestupek bude řešena 

podle zákona o odpovědnosti právnických osob za 
přestupek. S tím bylo přirozeně počítáno, když jsme tuto 
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připomínku poprvé vznášeli. Avšak různé představitelné 
příčiny výpadku výroby se pod „veškeré úsilí, aby bylo 
přestupku zabráněno“ jednoduše nemusí vejít – už 
proto, že přestupek bude fakticky spočívat 
v pokračování nečinnosti, kterou držitel nevyvolal, ale 
které například teoreticky mohl předejít tím, že by měl 
k dispozici více míst výroby (jako „veškeré úsilí“), která 
by se mohla zastoupit. Ustanovení zákona o 
odpovědnosti právnických osob za přestupek tudíž není 
pro liberační důvod.  
Současně máme za to, že pokud taková překážka bude 
uvedena jako vyšší moc, vyjasní se tím i ustanovení 
§33a odst. 6, kde se tento pojem používá, aniž by bylo 
jasné, zda jde o vyšší moc podle občanského zákoníku, 
nebo podle principů zbavení se odpovědnosti podle 
zákona o odpovědnosti právnických osob za přestupek 
(což není zcela totéž, jak je uvedeno výše 

 
Část První, bod 9. § 33 a):  
Pokud Ústav bude zveřejňovat požadavky na komunikační 
rozhraní a požadovaný otevřený datový formát, je vzhledem 
k náročnosti uvedených opatření na straně výrobců, držitelů 
rozhodnutí o registraci a distributorů, nutné poskytnout 
minimálně 6 - 9 měsíční lhůtu pro jejich vývoj, 
implementaci do interních systémů před spuštěním 
emergentního systému do plného provozu. Emergentní 
systém výrazně zasahuje do zavedených obchodních vztahů a 
modelů fungujících v současné distribuční praxi v ČR. 
 
Nutné doplnit do přechodných ustanovení. 

Akceptováno jinak 
 
Ze zkušeností regulátorů na Slovensku je patrné, že 
legisvakance v rozsahu 4 měsíců byla dostatečná pro 
vytvoření a zprovoznění emergentních systémů. 
 
Návrh bude dopracován tak, že SÚKL bude mít lhůtu 2 
měsíce po nabytí účinnosti zákona na zveřejnění 
jednotného komunikačního rozhraní, a držitelé rozhodnutí o 
registraci budou mít poté další 4 měsíce na implementaci a 
zprovoznění emergentních systémů. 
 
 

Část První, bod 9. § 33 a) odst. 3:  
 
Držitel rozhodnutí o registraci je povinen na základě objednávky 
zaslané prostřednictvím emergentního systému zajistit v 

Neakceptováno 
 
Případ, kdy držitel nemá požadovanou velikost balení 
k dispozici, může nastat, nicméně v takovém případě je 
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souladu s tímto zákonem dodání hrazeného léčivého přípravku, 
jehož je držitelem rozhodnutí o registraci, lékárně za účelem 
výdeje pacientovi, a to do 2 pracovních dnů od doručení 
objednávky. V případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá k 
dispozici objednanou velikost balení, zajistí, že bezodkladně, 
nejpozději do […] hodin od doručení objednávky, bude lékárně 
sdělena jiná velikost balení a odpovídající množství takového 
léčivého přípravku, které držitel rozhodnutí o registraci má k 
dispozici, a jestliže s tím lékárna do [...] hodin nevysloví 
nesouhlas, zajistí držitel rozhodnutí o registraci dodání takové 
jiné velikosti balení tohoto léčivého přípravku v odpovídajícím 
množství. 
 
Odůvodnění: 
Rozumíme, že účelem úpravy je zajistit přípravek pro pacienty. 
Dle našeho názoru možnost měnit velikosti balení a množství 
dodávaných přípravků v rámci emergentního systému s sebou 
stále nese riziko poměrně značných technických i odborných 
komplikací. Nicméně, při vědomí uvedeného účelu, navrhujeme 
ustanovení doplnit tak, aby proběhlo ověření změny objednávky 
s lékárnou a aby byla zavedena fikce souhlasu se změnou (při 
nezamítnutí), v opačném případě můžeme čelit zvýšenému 
počtu vracených nebo nepřevzatých dodávek a zbytečnému 
zvýšení nákladů. 
 

prioritou zajištění dostupnosti léčivého přípravku pacientovi, 
byť v jiné, než předepsané velikosti balení. Lpění na 
objednané velikosti balení by bylo proti účelu navrhované 
úpravy a znamenalo by, že pacient léčivý přípravek 
nedostane, případně jej bude moci dostat se zpožděním, 
když se mezitím čeká na odsouhlasení jiné velikosti balení. 
Je navíc otázka, podle jakých preferencí by měl lékárník 
rozhodnout, zda jinou velikost pacientovi dodá či nikoliv. 
Komunikace s pacientem v rozsahu hodin nemusí být 
realizovatelná. To samé komunikace s lékařem. Navíc to 
vyžaduje zvýšenou administrativní zátěž jak pro 
objednávající lékárnu, tak i dodavatele. Přitom se jedná o 
emergentní systém a z logiky věci lze předpokládat, že 
pacient daný lék zcela jistě potřebuje a bude rád i za jinou 
velikost balení. 
Pak se tedy předložený návrh jeví jako neopodstatněný.  
Lékárna má možnost toto balení případně vrátit, pokud by – 
jistě jen ve výjimečných případech – přeci jen pacient o 
jinou velikost balení nestál. 
V rámci jednotného komunikačního rozhraní však může 
SÚKL nastavit funkcionalitu, která by již při objednávce 
umožnila nastavit preferenci objednávající lékárny (po 
konzultaci s pacientem). V rámci objednávky by například 
zaškrtnutím mohla vyjádřit, zda chce/nechce případně 
dodat i jinou velikost balení, bude-li poptávaná velikost 
nedostupná. 

Část První, bod 9. § 33 a) odst. 4: 
Držitel rozhodnutí o registraci by neměl být povinen zajistit 
dodání také v případě, že nebude doložena patřičná kvalifikace 
ze strany lékárny s ohledem na požadavky správné distribuční 
praxe. Toto je důležité s ohledem na fakt, že přes emergentní 
systém může dojít k požadavku na dodávku od subjektu, jež 
nemá s dodavatelem žádný smluvní vztah. Doložení potřebné 
kvalifikace jako zákonné povinnosti pro dodržení správné 
distribuční praxe je společně s definováním smluvního vztahu 
společně s vzájemně akceptovanými obchodními podmínkami, 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, jakou kvalifikaci má tato připomínka na mysli. 
Zákon o léčivech kvalifikaci lékárny nepoužívá a obsah 
tohoto pojmu tedy není jasný, ani v připomínce rozvedený a 
ani nemá definici v jakémkoli právním předpisu, na který by 
se bylo možné odkázat.  
Kvalifikace odběratele z pohledu správné distribuční praxe 
vyžaduje ověření skutečnosti, zda je odběratel oprávněný 
k zacházení s LP. To lze i v rámci dodávek LP 
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definicí splatnosti apod. podmínkou pro využití nároku na 
dodávku prostřednictvím emergentního systému. Nelze být v 
pozici dodávající v riziku, že bude muset dodat do 2 dnů 
někomu, kdo neakceptoval jeho obchodní podmínky. V 
takovém případě by došlo k tomu, že dodavatel bude v riziku 
dodávky v režimu, který je v zásadním rozporu s běžnou 
obchodní praxí v ČR. 
 

v emergentním sytému učinit, např. v databázi lékáren na 
webových stránkách SÚKL a v případě pochybností lze 
oprávnění lékárny požadovat k předložení. Ale je třeba 
tento požadavek důsledně oddělit od souhlasu 
s obchodními podmínkami, což je věc zcela odlišná, 
nevyplývající ze správné distribuční praxe.   

Část První, bod 9. § 33 a) odst. 6: 
Dovolujeme si upozornit, že navrhujeme termín vyšší moc 
definovat v ustanovení §33 odst. 2 ve znění návrhu, máme za 
to, že je třeba tento pojem pro účely emergentního systému 
zvlášť definovat, více v odůvodnění řečené změny v §33 odst. 
2. 
 
Poslední věta je s ohledem na neurčitost termínu „upřednostní“ 
a zásadní charakter omezení jednání držitele rozhodnutí a 
omezení volného pohybu zboží neslučitelná s evropským 
právem. Navrhujeme vypustit. 
 
Dále je nutné zproštění povinností navázat na principy 
přestupkového práva, a to nejen odkazem na vyšší moc, ale na 
možnost zproštění odpovědnosti držitele rozhodnutí o registraci 
z dalších liberačních důvodů. 
 

Neakceptováno 
 
Připomínka směřuje na § 33 odst. 2, její vypořádání je 
uvedeno u tohoto ustanovení. 
 
 
 
Neslučitelnost s evropským právem nebyla po konzultaci 
s experty na kompatibilitu s evropským právem nalezena. 
 
 
 
Vysvětleno 
Při jednání o případném přestupku vztahujícím se 
k uvedeným povinnostem bude postupováno zcela 
v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb. a budou tudíž 
dodržovány též všechny principy vyplývající z uvedeného 
zákona. Výslovnou vazbu na jednotlivé principy a instituty 
zde není třeba uvádět, ta vychází z obecných výkladových 
pravidel a použití lex generalis. 

Část První, bod 9. § 33 a) odst. 7: 
Pokud z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 6 nebo pro 
nesouhlas lékárny se změnou velikosti balení a množství podle 
odst. 3 nelze léčivý přípravek dodat nebo dodržet lhůtu 
stanovenou v odstavci 3, je držitel rozhodnutí o registraci 
povinen o důvodech nedodání informovat objednávající lékárnu 
nejpozději následující pracovní den po dni doručení 
objednávky. 

Neakceptováno 
 
Odůvodnění neakceptace uvedeno u připomínky k § 33a 
odst. 3. 
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Odůvodnění: 
Navazuje na navržené doplnění v odst. 3.  
Část První, bod 9. § 33 c) odst. 4:  
 
V případě, že provozovatel lékárny nemůže léčivý přípravek 
objednaný prostřednictvím emergentního systému vydat pro 
pacienta, je oprávněn jej vrátit nejpozději do 2 týdnů od dodání 
zpět distributorovi, který mu jej dodal, neujednají-li si lhůtu delší. 
Distributor je povinen takové balení převzít. Při takovém vrácení 
je provozovatel lékárny povinen prokázat, že vracený léčivý 
přípravek jím byl skladován a případně přepravován za 
podmínek stanovených výrobcem, a není-li toho schopen, je 
povinen nahradit náklady související s takovým vrácením 
osobě, které vznikly a nemá nárok na vrácení kupní ceny. 
 
Odůvodnění: 
Protože se jedná o emergentní systém, svou povahou 
výjimečné opatření, které je vázáno na elektronický recept, a 
které nastupuje v situaci, kdy běžná distribuce nebude 
dostatečně vykrývat potřebu, považujeme lhůtu 2 týdnů, po 
kterou by balení "mělo čekat" na pacienta, za neúměrně 
dlouhou. Navrhujeme ji tedy zkrátit na 1 týden, a současně 
vrácení takového balení udělat pro lékárnu povinné. Chceme, 
aby se balení vracela, ale současně si dovolujeme upozornit, že 
vyhláška o SDP zavádí pravidlo, že znovu distribuovat lze 
(vrácený) přípravek jen tehdy, pokud osoba, která jej vrací, 
prokázala, že byl skladován/přepravován za podmínek 
stanovených výrobcem. Nebude-li toto prokázáno, není možné 
po distributorech/držitelích chtít snášet náklady takového 
vracení.  
 

Neakceptováno 
 
Požadavek na doložení podmínek uchovávání léčivého 
přípravku v případě, že jej lékárna vrací, vyplývá z již 
platných vyhlášek. Tento požadavek bude platiti i v případě 
vracení LP v rámci emergentního systému. Není potřeba 
tento požadavek duplicitně opakovat. 
Na druhou stranu se jeví jako nepatřičné, aby v případě 
přemrštěných administrativních nároků dodavatele na 
průkaz skladování léčiv, který by nebyla schopna vracející 
lékárna doložit, byla po vracející lékárně požadována 
náhrada nákladů a navíc by jí cena léku nebyla vůbec 
kompenzována. 

Část První, bod 13, § 77c odst. 1 
 
Ústav vydá opatření obecné povahy, kterým zakáže nebo 
omezí dodání léčivého přípravku určeného držitelem rozhodnutí 

Akceptováno jinak 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c. V rámci nové úpravy 
je explicitně stanoveno, že předmětem regulace jsou léčivé 
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o registraci k uvedení na trh České republiky do jiného 
členského státu nebo do třetí země, pokud 
 
Odůvodnění: 
V některých případech je v CZ skladech (ve shodném balení 
jako pro CZ) skladováno také zboží určené pro trh SVK. Bez 
navržené úpravy by toto zboží fakticky nemohlo být dodáno na 
SVK trh, protože jej nelze věcně odlišit od zbytku přípravků ve 
skladu.  
Obdobně, toto zboží (dedikované pro CZ trh) bude reportováno 
držitelem REG13 jako uvedené na trh CZ, zboží dedikované 
pro SVK nikoliv. 
 

přípravky určené pro trh v České republice. Na druhou 
stranu je zbytečné, aby ono určení nějakým specifickým 
způsobem prováděl držitel rozhodnutí o registraci. 
 
Dosavadní praxe omezování distribuce LP do zahraničí 
nepřinesla tento problém. LP, který je určený do třetí země, 
nebude mít na obale uvedeny údaje v češtině ani PIL 
v českém jazyce, nebo ani označení SÚKL kódem pro účely 
jeho identifikace, pokud ovšem nepůjde o reexport tohoto 
LP samotným držitelem registrace. Pokud by se skutečně 
jednalo o reexport samotným držitelem disponujícím také 
distribučním povolením, OOP by se vztahovalo i na něj. 
Nicméně taková situace je v praxi málo pravděpodobná.  
V případě vícejazyčných balení je otázkou, jak taková 
distribuce probíhala doposud, když OOP MZ vydává již 
několik let, aniž by tento problém nastal. Je na držiteli, jaký 
přesný distribuční model svých LP má zaveden v praxi. 
Může dodávat do jednotlivých zemí různé šarže a tím je 
dokáže odlišit podle státu jejich určení. LP určené na 
slovenský trh jsou označeny kódem ŠÚKL, včetně dokladů 
provázejících jejich distribuci, lze je tedy na úrovni dodacích 
listů odlišit od kódů SÚKL, který je jiný.  
 

Část První, bod 17, § 81h) odst. 2 
 
Po vytvoření záznamu podle odstavce 1 již není možné zahájit 
výdej takto označeného léčivého přípravku v jiné lékárně, o 
čemž je farmaceut povinen pacienta poučit. 
 
Odůvodnění: 
Máme za to, že bez toho, aby lékárník pacienta informoval 
bude jednak narušeno právo pacienta na volbu poskytovatele 
zdravotních služeb (pacient nemusí být automaticky srozuměn 
s tím, že v jiné lékárně nebude možné eRecept uplatnit, 
současně v jiné lékárně může být přípravek k dispozici, ale 
pacient se k němu nedostane) a jednak bude pacient fakticky 

Akceptováno 
 
Požadavek byl akceptován a ustanovení doplněno o 
příslušnou pasáž. 
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omezen v tom, že bude o přípravek usilovat v dalších lékárnách 
marně. Povinnost navíc pro lékárníka nepředstavuje žádnou 
další zátěž. 
 
Část První, bod 20, § 82 odst. 4 
 
Navrhujeme zachovat stávající znění. Připomínky viz zásadní 
připomínka č. 0 výše. Stávající znění pomáhá lékárnám 
kontrolovat zásoby léčivých přípravků. Pokud FO nebo PO 
provozuje 2 a více lékáren a v jedné je nedostupné léčivo, musí 
být zachována možnost si chybějící léčivo převést z jedné 
lékárny do druhé. Pro zachování stávajícího řešení tohoto 
příkladu hovoří zejména hospodárnost takového řešení, ale i 
snaha lépe kontrolovat skladové zásoby léčiv pro případ blížící 
se exspirace. 
 
Zbytečné omezení lékárny předávat přebytky jiným 
lékárnám. 
 
Navrhované znění § 82 odst. 4 ZoL je dále omezeno jen na léky 
do nemocnic; z bezpečnostního hlediska jde o nedůvodné 
omezení pravomocí lékáren vyplývajících už ze směrnice 
2001/83/ES, nově nadto diskriminační (běžné vs. nemocniční 
lékárny). 
 
U stávajícího znění jde přitom o léty praxe prověřené a užitečné 
ustanovení. Umožňuje ve výjimečných situacích zajistit pro 
pacienta lék, který lékárna nemá, od jiné lékárny. To se děje 
často a je to ve prospěch pacientů. Dále umožňuje převod 
zásob do jiné lékárny, když se lékárna ruší, nebo když se z 
výjimečných důvodů v lékárně vyskytují přípravky před 
vypršením exspirace a není naděje, že budou vydány 
pacientovi (např. skončil lékař, který je v sousedství lékárny 
předepisoval). Tímto se poctivým lékárnám odebírá užitečný 

Neakceptováno 
 
Lékárna má v případě, že jí vznikly přebytky léčiv, takové 
přebytky primárně vrátit jejich dodavateli. 
Navrhovaná právní úprava je zcela nezbytná pro zamezení 
nežádoucích přesunů zásob mezi provozovnami za účelem 
skupování významnějšího množství určitého léčivého 
přípravku a poté jeho vývoz mimo území ČR. 
 
Při výjimečné situaci, kdy přebytky skutečně z objektivních 
důvodů nastanou, bude mít vždy lékárna právo přebytky 
odprodat nemocniční lékárně. Tím by se měl ponechat 
dostatečný prostor pro případné excesy. 
 
Výpomoc mezi lékárnami, kdy jedna lékárna není schopna 
uspokojit poptávku pacienta po lécích, a žádá o dodání od 
jiné lékárny, nebude potřeba v situaci fungujícího 
emergentního systému. 
 
Nad rámec požadavku, do návrhu bude dopsáno řešení 
situace, kdy dochází k ukončení provozu lékárny. V těchto 
případech bude zachována možnost prodeje léčiv i jiným 
než nemocničním lékárnám. 
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nástroj, který bude nadále dostupný jen lékárnám zásobujícím 
lůžková zařízení a jde o neodůvodněnou diskriminaci. 
 
Navrhovaná změna nezohledňuje technické rozdíly ve způsobu 
účetního a regulatorního (solventnostního) způsobu vykázání 
kompletní hodnoty závazků z uzavřených smluv, což povede 
k dvojímu zdanění některých položek aktiv. 
 
Odůvodnění: S ohledem na postup výpočtu nejlepšího odhadu 
hodnoty závazků upraveného přímo proveditelným předpisem 
EU (viz odst. 3 § 51 zákona 277/2009 Sb. ve znění pozdějších 
změn), kdy jsou do hodnoty závazků zohledňovány i aktivace 
pořizovacích nákladů, které jsou naopak v účetnictví 
vykazovány odděleně od technických rezerv jako časové 
rozlišení pořizovacích nákladů, by změna stavu tohoto 
časového rozlišení byla v důsledku navrženého ustanovení 
zdaněna dvakrát (jednou jako přírůstek aktiv a podruhé jako 
částka snižující nejlepší odhad hodnoty závazku při stanovení 
technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví). 
 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná připomínka je neurčitá a není z ní patrné, 
kterého ustanovení návrhu se týká nebo jaké úpravy jsou 
navrhovány. 

Část První, bod 27, § 99 odst. 2 
 
souhrnné anonymizované údaje o léčivých přípravcích 
distribuovaných v České republice, zpracované z údajů 
nahlášených podle § 77 odst. 1 písm. f) o léčivých přípravcích, 
které distributor distribuoval do lékáren, dalším poskytovatelům 
zdravotních služeb, jiným distributorům, prodejcům 
vyhrazených léčiv, veterinárním lékařům a držitelům rozhodnutí 
o registraci, s uvedením identifikace distribuovaného léčivého 
přípravku kódem přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem 
názvu, počtu balení, ceny původce a s označením, jakému typu 
oprávněných osob byl léčivý přípravek distribuován, aniž by byl 
identifikován distributor, který hlášení podal, nebo osoba, které 
byl léčivý přípravek distribuován, 
 
g) souhrnné anonymizované agregované údaje o vydaných 

Neakceptováno 
 
Zveřejnění cen léčiv je důležitý údaj pro pacienty. Tento 
údaj je podstatný jak již před samotnou preskripcí (lékař 
může zohlednit při předepsání konkrétní varianty léčivého 
přípravku reálné průměrné ceny), tak i v rámci proaktivního 
spotřebitelského chování pacientů (porovnávání skutečných 
doplatků s průměrnými doplatky vypočtenými z reálných 
cen). 
  
Vzhledem k tomu, že podle § 77 se sbírají ceny 
léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je zcela 
jistě na místě i veřejný zájem v podobě sledování 
hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků 
(porovnávání reálných cen a regulovanými cenami apod.). 
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léčivých přípravcích, zpracované z údajů nahlášených podle § 
83 odst. 3 písm. d), s uvedením celkového množství balení 
vydaných v jednotlivých měsících pro každý léčivý přípravek 
identifikovaný kódem přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem 
názvu, s rozlišením způsobu výdeje, a váženého průměru jeho 
ceny zohledňujícího množství balení v jednotlivých měsících 
pro každý vydaný léčivý přípravek, 
 
Údaje o ceně léčivých přípravků, cenová ujednání a jakkoliv 
zpracované údaje vztahující se k cenám léčivých přípravků, 
které Ústavu byly poskytnuty § 33 odst. 2 věty čtvrté, podle § 77 
odst. 1 písm. f) a podle § 83 odst. 3 písm. d), Ústav 
nezveřejňuje ani neposkytuje podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. 
 
Odůvodnění: 
Ve všech ustanoveních o zveřejňování údajů Ústavem 
navrhujeme odstranit všechny údaje o cenách léčivých 
přípravků a naopak, navrhujeme, aby Ústav tyto údaje 
neposkytoval ani podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Máme za to, že tato navržená změna nijak nesouvisí s 
emergentním systémem a není ani nijak ve prospěch zajištění 
dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty. 
 
Naopak se domníváme, že zveřejňování cen ve skutečnosti 
bude mít negativní dopad na pacienty, protože povede ke 
snížení ochoty firem poskytovat speciální a nízké ceny, pokud 
budou ohroženy jejich zveřejněním. V tomto bodě se tato 
úprava ideově a obsahově naprosto rozchází se spoluprací 
AIFP a MZD v otázce jednotkových cen (databáze reálných 
jednotkových cen, Memorandum o spolupráci a Metodika MZD) 
a ochrany obchodního tajemství. Dovolujeme si upozornit, že 
pokud bude ceny zveřejňovat státní orgán, riziko jejich 
reference v jiných členských státech je ještě zásadně vyšší než 
riziko reference z registru smluv. Proto takto navržená úprava 
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představuje nejen popření spolupráce v otázce jednotkových 
cen, ale ještě mnohem větší zhoršení podnikatelského 
prostředí, aniž by byla vyvážena jakýmkoliv přínosem.  
 
Kromě toho se domníváme, že takovýto postup uveřejňování 
neagregovaných a relativně hodně aktuálních údajů o ceně s 
sebou nese značná soutěžní rizika. Lékárny totiž budou 
podrobně a rychle informovány o cenách, které jsou 
uplatňovány jinými soutěžiteli, což může vést ke snadné 
koordinaci cen a snížení cenové soutěže a v konečném 
důsledku i ke kartelovému a jinému protisoutěžnímu chování 
lékáren na trhu. Samotné sdílení takovýchto citlivých informací 
soutěžiteli může být považováno za zakázanou cenovou 
dohodu, které má zásadní negativní dopad na soutěžní 
chování. Zde by však takové jednání ještě navíc koordinoval 
nebo umožňoval státní orgán, který má zájem na co největší 
soutěži mezi všemi účastníky trhu.  
 
Navrhovaná právní úprava je tak navíc (kromě porušení 
obchodního tajemství a ohrožení nižších cen pro pacienty) v 
rozporu se soutěžním právem. V této věci doporučujeme 
kontaktovat a konzultovat také ÚOHS. 
 
Ze všech výše uvedených důvodů naopak navrhujeme, aby 
všechny cenové údaje, které Ústav získá od držitelů, 
distributorů nebo lékáren, byly vyloučeny z uveřejnění podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
Část První, bod 31, § 101 odst. 5 
 
Navrhujeme znění:  

- Navrhovaná pokuta 2 milióny Kč za objednání léčiva 
v rámci emergentního systému bez předchozích 
marných pokusů o objednání mimo emergentní systém 
je zcela excesivní. Pokud má být cílem úpravy zajistit 

Vysvětleno 
 
Ve skutečnosti jde o § 103 odst. 10 písm. j) a k tomuto 
přestupku je již v návrhu uvedená sankce 300 000 Kč. 
Tudíž připomínka je irelevantní. 
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dostupnost léčivých přípravků pro pacienty, pak není 
nutné za takové jednání, kterými lékárny zajišťují léky 
pro své pacienty, lékárny sankcionovat. Společenská 
škodlivost takového přestupku je navíc naprosto 
zanedbatelná 

Odůvodnění: Z textace vyplývá, že se opatření týká jakýchkoli 
porušení povinností a jako takové je příliš tvrdé, znamenající 
možnou likvidaci lékárny na základě svévole správního orgánu. 
Toto ustanovení musí být buď zcela odstraněno, nebo 
upřesněno tak, že se týká jen přestupků spočívajících 
v zakázaných re-exportech. 
 
Část První, bod 41, § 107  
 
Navrhujeme snížit veškeré pokuty pro lékárny, viz výše, a to 
zařazením pod písm. a) odst. 1 § 107 ZoL s pokutou do 
100 000 Kč. 

Ustanovení je v rozporu s nepřípustností retroaktivity zákona. 
Návrh zákona promítá retroaktivně zdanění uplatňované po 1. 
1. 2020 i na předchozí zdaňovací období. 
 
Odůvodnění: Tímto ustanovením se jednak porušuje zásada 
vytyčená i v důvodové zprávě, že působnost navrhovaných 
změn nemá být retroaktivní. Tímto ustanovením se aplikuje 
nově navrhovaný postup zahrnování změny stavu technických 
rezerv do základu daně z příjmu, takže se fakticky uplatní na 
všechna předchozí zdaňovací období.  
 

Neakceptováno 
 

Výše sankcí má mít preventivní a odrazující účinek, který 
má omezovat větší rozšíření praxe, která je v nesouladu 
s požadavky právních předpisů. Nad to odstupňování výše 
sankce podle společenské nebezpečnosti přestupku je 
zcela esenciální. Dopady některých přestupků či potenciální 
prospěch ze spáchání některých přestupků může daleko 
přesahovat částku 100 000 Kč a takové sankce by tedy 
neměly preventivní a v podstatě ani represivní charakter. 
 
Co se domnělé retroaktivity týče, navrhovaná připomínka je 
neurčitá a není z ní patrné, kterého ustanovení návrhu se 
týká nebo jaké úpravy jsou navrhovány. Není rovněž 
zřejmé, z jakého ustanovení je možné dovozovat 
retroaktivitu změn obsažených v této novele. 

Požadujeme k § 39k odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. – prodloužit 
lhůtu k vyjádření na 5 pracovních dní. 
Odůvodnění: Změnu navrhujeme proto, aby lhůta 5 
(pracovních) dnů byla zachována i v případech státních svátků 
a dnů pracovního klidu.  

Neakceptováno 
 
Lhůtu považujeme i s ohledem na § 39o za dostatečnou, 
bez nutnosti stanovení odchylky od stávající úpravy, a to i 
s ohledem na potřebu urychleného vydání mimořádného 
opatření. Nadto je i takováto odchylka od stávající úpravy, 
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 která termín „pracovní“ nepoužívá, v rámci zachování 
legislativní kontinuity části šesté zákona č. 48/1997 Sb. 
neodůvodněná. 
 

Požadujeme k § 39k odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. – prodloužit 
lhůtu k vyjádření na 5 pracovních dní. 
Odůvodnění: Změnu navrhujeme proto, aby lhůta 5 
(pracovních) dnů byla zachována i v případech státních svátků 
a dnů pracovního klidu.  
 

Neakceptováno 
 
Lhůtu považujeme i s ohledem na § 39o za dostatečnou, 
bez nutnosti stanovení odchylky od stávající úpravy, a to i 
s ohledem na potřebu urychleného vydání mimořádného 
opatření. 

Komentář: 
Není jasné, jak bude interpretována podmínka „jehož 
nedostupnost hrozí nebo již nastala“. Máme obavy z možného 
extendování i na situace, kdy Ústav stanoví (v řádném řízení) 
maximální cenu či úhradu velmi nízko nebo zdravotní 
pojišťovny neuzavřou centrové dodatky a v důsledku toho se 
léčivý přípavek stane „nedostupným“, pak bude vydáno 
opatření o jiném léčivém přípravku, o kterém Ústav prohlásí, že 
je „zaměnitelný“ a dle §39k odst. 2 mu stanoví úhradu, ačkoliv 
ve skutečnosti nebude dostatek klinické evidence.  
 
Z uvedených důvodů navrhujeme celý § 39k vypustit. 
 
Pokud by předkladatel na uvedeném znění trval, pak žádáme, 
aby § 39 odst. 4 věty poslední znělo: „Účastníky řízení jsou 
žadatel a osoby uvedené v § 39f odst. 2 a držitel rozhodnutí o 
registraci nedostupného hrazeného léčivého přípravku, 
jehož nedostupnost vedla k vydání mimořádného opatření, 
není-li osobou uvedenou v § 39f odst. 2.“ 
 

Neakceptováno 
 
Obavu o chybném vyhodnocení zaměnitelnosti Ústavem 
neshledáváme za relevantní, neboť i v případě výpadku 
dostupnosti hrazeného přípravku nelze automaticky 
presumovat nedostatek údajů o jeho klinické evidenci, která 
nadto nemusí být nutným a jediným podkladem při 
hodnocení zaměnitelnosti přípravků. Údaje o složení či 
účinnosti obou léčivých přípravků budou Ústavu známy 
např. z SPC, podkladů dostupných z úřední činnosti Ústavu 
či relevantních studií, které již byly posuzovány při registraci 
nebo vstupu aktuálně nedostupného léčivého přípravku do 
systému úhrad, případně při jeho registraci. § 39k 
v předloženém znění tak navrhujeme zachovat. 
 
Rovněž neshledáváme důvod pro rozšíření okruhu 
účastníků řízení vedeného Ústavem. Ústav v rámci 
správního řízení vychází z opatření MZ, případně 
rozhodnutí Ústavu dle § 38 zákona o léčivech, není povinen 
zkoumat v rámci řízení dle § 39k zákona č. 48/1997 Sb. 
důvody vedoucí k vydání tohoto opatření a neshledáváme 
tak důvod přiznávat účastenství držiteli nedostupného 
léčivého přípravku. 
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Ministerstvo 
vnitra 
 
klara.stepankov
a@mvcr.cz 

K čl. I bodu 1 – k § 11 písm. g) a písm. h) zákona o léčivech: 
 Požadujeme vyjasnit, v jaké formě budou daná 
„opatření“ Ministerstvem zdravotnictví vydávána (rozhodnutí, 
opatření obecné povahy, právní předpis). Tato problematika 
je podstatná mj. s ohledem na skutečnost, že postup odporující 
opatřením je přestupkem podle § 105 odst. 2 písm. t). Je proto 
nutné, aby byla příslušná forma správní činnosti upravena 
transparentně a jednoznačně. Podle bodu 3.1.6 Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 
ze dne 31. července 2018 (dále jen „Zásady“), mohou 
povinnosti, jejichž porušení je znakem skutkové podstaty 
přestupku, plynout ze zákona, přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, podzákonného právního předpisu, eventuálně 
z jiné formy správní činnosti (správní rozhodnutí, veřejnoprávní 
smlouva, opatření obecné povahy, faktický pokyn). Nejsou-
li uvedené povinnosti obsaženy v zákoně, formuluje 
se skutková podstata odkazem na příslušnou formu správní 
činnosti, která je pramenem těchto povinností.  
  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Vysvětleno 
 
Tato problematika byla diskutována i s jinými 
připomínkovými místy včetně odboru kompatibility Úřadu 
vlády. S ohledem na to, že se jedná o relativně široce 
pojaté ustanovení zákona, zakládající kompetenci 
Ministerstva zdravotnictví aktivně řešit situace spojené 
s výpadky esenciálních léčiv nebo potřebami hledat cesty 
pro zajištění nenahraditelných léčiv pro pacienty v ČR i 
mimořádnými prostředky, není vhodné omezit procesní 
postupy Ministerstva. Podle okolností připadá v úvahu jak 
vydání rozhodnutí ve správním řízení, tak i vydávání 
opatření obecné povahy.  
I z textu obou ustanovení je patrné, že jde o širokou škálu 
situací, kdy řešením může být ad hoc buď individuální 
normativní správní akt povolující určitému subjektu určitý 
úkon, který by mu jinak za standardních okolností nebyl 
umožněn s ohledem na striktní ustanovení zákona o 
léčivech, nebo naopak potřeba oslovit neurčitý okruh 
adresátů, kterým se umožní používání či výdej léčivých 
přípravků způsobem, který by jinak odporoval například 
rozhodnutím o registraci léčivého přípravku a podmínkám 
v něm uvedeným. Proto by Ministerstvo zdravotnictví 
preferovalo nesvazovat si ruce uvedením konkrétní formy, 
jakou budou činit opatření uvedená v § 11 písm. g) a h). 
 
Nad rámec si dovolujeme doplnit, že text ustanovení § 11, 
obsahující prostý odkaz na „opatření“, aniž by byla 
vyjasněna forma, je obsažen i v současném platném znění 
zákona [písmena i) a j)] a do roku 2017 (do novelizace 
zákonem č. 66/2017 Sb.) byl tento druh opatření, které nyní 
vkládáme do písmen g) a h), v zákoně upraven jako 
tehdejší písmeno h). Tudíž nejedná se o žádné novum. 
Zákon o léčivech s blíže procesně neupřesněnými 
opatřeními vždy v minulosti počítal a i nadále počítá. 

 K čl. I bodu 13 – k § 77d zákona o léčivech:  
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1. K odstavci 1 – podmínka uvedená v písmenu b) 
je značně obecná a nepříliš srozumitelná. Lze si jen 
obtížně představit situaci, že bude naplněna podmínka 
uvedená v písmenu a) (tzn. dojde k ohrožení 
dostupnosti a účinnosti léčby pacientů v České 
republice s přímým dopadem na ochranu zdraví 
obyvatelstva), avšak opatření nebude vydáno s ohledem 
na nesplnění podmínky uvedené v písmeni b). Pokud 
bylo záměrem předkladatele vyjádřit, že správní orgán 
má poměřovat zájem na ochraně zdraví obyvatelstva 
se zájmem na zajištění volného pohybu zboží 
na vnitřním trhu Evropské unie, je třeba to v zákoně 
uvést jednoznačněji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. K odstavci 2 písm. a) – navržená formulace je 
nadměrně komplikovaná, požadujeme její nahrazení 
například takto: „Opatření obecné povahy podle 
odstavce 1 se vydává bez řízení o návrhu opatření 
obecné povahy.“. Skutečnost, že se postupuje podle 
správního řádu, není nutno výslovně uvádět (viz § 1 
odst. 2 správního řádu); vyloučení § 172 správního řádu 
je zahrnuto již vyloučením řízení o návrhu opatření 
obecné povahy.  
 

3. K odstavci 2 písm. b) – není zřejmé, z jakého důvodu 
je vylučováno oznámení veřejnou vyhláškou na fyzické 
(analogové) úřední desce Úřadu 
(viz § 25 odst. 2 správního řádu). Podle našeho názoru 
lze v této souvislosti uvažovat nejvýše o vyloučení 

K odstavci 1 – Neakceptováno: 
Ustanovení písmene b) bylo upraveno ve spolupráci 
s odborem kompatibility Úřadu vlády (OKOM) v reakci na 
požadavek, aby zákon tento korektiv diskreční pravomoci 
obsahoval, s ohledem na čl. 35 a 36 SFEU.  
Zároveň si dovolujeme upozornit, že tento text je již upraven 
v platném znění zákona o léčivech [§ 77d odst. 3 písm. c)]. 
Nově dochází v § 77d jen k dílčím změnám zaměřeným na 
rozsah působnosti normy (léčivé přípravky nehrazené 
z veřejného zdravotního pojištění) a procesní postup 
(zrychlení ve prospěch procesní ekonomie). Avšak hmotně-
právní předpoklady (odstavec 1) zůstávají. 
Pro informaci, na základě požadavku OKOM bude písmeno 
b) ještě mírně legislativně-technicky upraveno takto: 
„vydání opatření obecné povahy je odůvodněno veřejným 
zájmem na ochraně zdraví obyvatelstva a na zajištění 
dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v 
České republice, přičemž přijetí jiného méně omezujícího 
opatření není možné s ohledem na úroveň ohrožení 
dostupnosti a účinnosti léčby pacientů v České republice“ 
 
K odstavci 2 písm. a) – Akceptováno: 
Odstavec 2 bychom uvedli ve znění: 
„Opatření obecné povahy podle odstavce 1 vydává Ústav 
bez řízení o návrhu opatření obecné povahy a oznámí jej 
veřejnou vyhláškou na své úřední desce, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“ 
 
 
 
 
K odstavci 2 písm. a) – Neakceptováno: 
S ohledem na adresáty opatření obecné povahy (držitelé 
rozhodnutí o registraci léčivých přípravků a distributory 
léčiv) se nepředpokládá, že by se seznamovali s opatřeními 
zakládajícími jejich práva a povinnosti skrze fyzické úřední 
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(fyzického i dálkového) zveřejňování opatření obecné 
povahy na úředních deskách obecních úřadů podle 
§ 173 odst. 1 správního řádu, pro které patrně není 
důvod vzhledem ke specifikům dané úpravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. K odstavci 4 – požadujeme vypuštění ustanovení pro 
nadbytečnost. Již podle § 173 odst. 1 správního řádu 
platí, že opatření obecné povahy oznámí správní orgán 
veřejnou vyhláškou. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

desky. Uvedená opatření nesměřují vůči fyzickým osobám, 
občanům. 
Již dnes celá řada ustanovení dávajících Státnímu ústavu 
pro kontrolu léčiv kompetence vydávat OOP obsahuje 
ustanovení, že veřejné vyhlášky se oznamují pouze 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Regulované 
subjekty jsou na tuto formu komunikace zvyklé, a i 
současná technická nastavení (RSS kanály a notifikace) 
pomáhají regulovaným subjektům vhodnými technickými 
prostředky informovat je prakticky ihned o nových 
opatřeních. 
 
K odstavci 4 (domníváme se z kontextu připomínky, že 
reálně je napaden odstavec 3) – Neakceptováno: 
MZ i SÚKL se často potýkají s námitkami regulovaných 
subjektů zastoupených fundovanými právními zástupci 
ohledně způsobu doručování a nabývání právní moci OOP. 
Pro vyšší míru právní jistoty a vymahatelnosti zákonné 
úpravy preferujeme ponechání navrženého znění. 
Ustanovení § 173 odst. 1 sice pojednává o oznámení a 
vyvěšení, ale § 25 zase pojednává o doručování veřejnou 
vyhláškou, přičemž z něj vyplývá, že veřejná vyhláška je 
doručena až patnáctým dnem po vyvěšení.  
Vzhledem k tomu, že záměr uvedený v § 77d odst. 3 a 4 
návrhu novely zákona o léčivech směřuje k tomu, že 
v právní moci by OOP mohlo nabýt klidně již druhým dnem 
po vyvěšení na úřední desce, tedy ještě dříve než bude 
doručeno podle § 25 správního řádu, považujeme za 
důležité toto explicitně vyjasnit a tedy vyloučit § 25 
správního řádu tím, že se výslovně uvede, že doručeno je 
dnes vyvěšení. 
 

 K čl. I bodu 31 – k § 101 odst. 5 písm. f) zákona o léčivech: 
 Inspektor jako úřední osoba by mohl učinit nejvýše 
podnět k zahájení řízení o odejmutí oprávnění z moci úřední. 
To však není s ohledem na požadavek vzájemné součinnosti 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 101 odst. 5 písm. f) bude z návrhu novely 
zákona odstraněno. 
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správních orgánů podle § 8 odst. 2 správního řádu nutno 
výslovně uvádět. Nepřipadá v úvahu, aby byl tento úkon 
považován za návrh (žádost) podle § 44 správního řádu, neboť 
v předmětném řízení se nerozhoduje o právech a povinnostech 
inspektora jako navrhovatele (žadatele).   
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

 

 K čl. III – k § 39k zákona o veřejném zdravotním pojištění: 
1. K odstavci 6 – není zřejmý účel navrženého ustanovení. 

Obecná úprava ve správním řádu nevylučuje například 
současné oznámení o zahájení řízení a zaslání výzvy 
k vyjádření k podkladům rozhodnutí. Praktický rozdíl 
je tedy pouze v tom, že podle navrženého ustanovení 
se nevyhotovuje samostatné oznámení o zahájení 
řízení, následně však již řízení probíhá standardním 
způsobem. Dále upozorňujeme, že předmětné správní 
řízení může být podle odstavce 4 zahájeno i na žádost. 
V řízení o žádosti je prvním úkonem v řízení vždy 
z povahy věci podání žádosti (§ 44 odst. 1 správního 
řádu). Nemůže jím proto být výzva. 
 
 

2. K odstavci 7 – poslední věta je nadbytečná. Předběžná 
vykonatelnost rozhodnutí vyplývá již ze skutečnosti, 
že je vyloučen odkladný účinek odvolání. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno jinak 
 
Doplněna první věta v odstavci 6 a upravena druhá 
(dosavadní první) věta takto: 
„Má-li žádost všechny předepsané náležitosti a netrpí-li 
vadami, Ústav uvědomí všechny jemu známé účastníky a 
zároveň je vyzve k vyjádření se k podkladům pro vydání 
mimořádného opatření podle odstavců 2 nebo 3 nebo 
rozhodnutí podle odstavce 5. V řízení z moci úřední vyzve 
Ústav účastníky k vyjádření k podkladům pro vydání 
mimořádného opatření podle odstavců 2 nebo 3 nebo 
rozhodnutí podle odstavce 5 současně s oznámením o 
zahájení řízení.“. Třetí a čtvrtá věta zůstávají. 
 
 
Neakceptováno 
Připomínka je v zásadě pravdivá u správních řízení, kde 
vykonatelnost se přímo odvíjí od nabytí právní moci. Avšak 
v oblasti stanovování maximálních cen léčiv a úhrad léčiv 
z veřejného zdravotního pojištění tomu tak však není. 
Rozhodnutí není vykonatelné ve stejný den, kdy nabývá 
právní moci. Dokonce není ani předběžně vykonatelné 
v den doručení nepravomocného rozhodnutí. Vykonatelnost 
se řídí podle § 39h odst. 3 (první den následujícího 
kalendářního měsíce, pokud k nabytí právní moci došlo do 
15. dne v měsíci; popř. první den přespříštího kalendářního 
měsíce, pokud k nabytí právní moci došlo po 15. dni 
v měsíci). 
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Věta o vyloučení odkladného účinku nestačí pro to, 
abychom právně zakotvili, že rozhodnutí nabývá 
vykonatelnosti či předběžné vykonatelnosti až prvního dne 
následujícího měsíce, resp. prvního dne přespříštího 
měsíce). Toto musí být v zákoně explicitně uvedeno také, 
proto nepovažujeme poslední větu za nadbytečnou, nýbrž 
naopak za naprosto esenciální. 
 

 Nad rámec návrhu – k zákonu o léčivech: 
 Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra 
v oblasti správního řízení  
a správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona 
uplatňujeme následující připomínky ohledně nedůvodných 
odchylek od správního řádu a právní úpravy přestupků, jejichž 
cílem je sjednocení právní úpravy: 

1. Náležitosti podání 
Požadujeme z textu zákona odstranit ustanovení 
o náležitostech žádosti, které jsou ve vztahu 
k § 37 odst. 2 správního řádu duplicitní. Zákon obsahuje 
ve většině případů následující nebo obdobnou 
formulaci: „Žádost musí obsahovat údaje o žadateli, 
dále údaje o předmětu žádosti a její odůvodnění.“ Pro 
ilustraci uvádíme výčet několika ustanovení, kde je toto 
uvedeno: § 24 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 2, 
§ 34 odst. 1, § 35 odst. 5, § 36 odst. 1, § 44 odst. 3, 
§ 48 odst. 3, § 60 odst. 4, § 63 odst. 1  
písm. a), § 67 odst. 2, § 69 odst. 2 atd. Takto 
formulované ustanovení považujeme za nadbytečné, 
protože pouze opakuje obecné náležitosti žádosti 
resp. podání definovaného v § 37 odst. 1 správního 
řádu. 
Podle § 154 a následujících správního řádu 
se na vyjádření, osvědčení či sdělení použije mimo jiné 
§ 37 správního řádu, který stanoví náležitosti podání. 
Připomínka se proto vztahuje rovněž na ustanovení 
§ 71 odst. 6 a § 78 odst. 3. 

Navrhujeme nyní neakceptovat 
 
S ohledem na důležitost problematiky, na kterou je materiál 
zaměřen, a aktuálnost a urgentnost situace s dodávkami 
léčiv do ČR, je návrh novely zákona o léčivech zaměřen 
čistě na tuto oblast. Úprava požadovaná ze strany MV ČR 
je komplexní a zasahuje do celé struktury zákona, a to jak 
částí ve správě Ministerstva zdravotnictví, tak i do částí ve 
správě Ministerstva zemědělství, a její realizace si vyžaduje 
zásadní přepracování zákona. 
 
K tomu upozorňujeme, že na konci loňského roku Evropská 
komise vydala NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY (EU) 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o 
zrušení směrnice 2001/82/ES. Toto a další související 
nařízení bude přímo aplikovatelné od ledna 2022. Do té 
doby bude muset dojít k zásadnímu přepracování 
stávajícího zákona o léčivech. Již nyní Ministerstvo 
zdravotnictví spolu s Ministerstvem zemědělství aktivně 
komunikuje a připravuje se na nezbytné legislativní činnosti. 
V rámci tvorby nového zákona o léčivech budou požadavky 
MV ČR zapracovány. 
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2. Náležitosti žádosti v prováděcím právním předpise 
Další náležitosti podání nad rozsah toho, co stanoví 
správní řád, může stanovit jen zákon jako právní norma 
stejné právní síly. Není proto přípustné (z hlediska  
čl. 79 odst. 3 Ústavy a čl. 4 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod), aby zvláštní zákon svěřil úpravu 
náležitostí podání (žádosti) prováděcímu právnímu 
předpisu bez dalšího, tzn. bez alespoň zcela minimální 
zákonné úpravy, kterou by bylo možné prováděcím 
předpisem provádět. V současné podobě zákona lze 
přitom takové řešení nalézt např. v ustanovení 
§ 24 odst. 4, § 26 odst. 7, § 27 odst. 5, § 28 odst. 3, 
§ 29 odst. 2, § 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, § 78 odst. 3 atd. Požadujeme 
proto, aby bylo stanovení náležitostí uvedených žádostí 
přesunuto do textu zákona. 

3. Lhůty pro vydání rozhodnutí 
Lhůty, které jsou uvedeny v zákoně o léčivech, pro 
vydání rozhodnutí, se zcela odchylují od obecné úpravy 
ve správním řádu. Např. § 31 odst. 2, § 34 odst. 2, 
§ 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 48 odst. 3, § 49a odst. 6, 
§ 60 odst. 6, § 63 odst. 4, § 63 odst. 6 atd. 
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 pak 
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, ani 
pravidla pro prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí zde 
nejsou dodržena. Bez řádného odůvodnění odchylných 
lhůt není možné jejich zakotvení v zákoně o léčivech 
akceptovat.  

4. Přerušení řízení 
V § 63 odst. 2 je upravena nedůvodná odchylka vůči 
úpravě přerušení řízení stanovené správním řádem. 
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Požadujeme odstranění tohoto ustanovení, aplikovat 
se bude následně obdobné ustanovení 
§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Konfederace 
zaměstnavatel
ských a 
podnikatelskýc
h svazů 
 

Totožné připomínky jako Unie zaměstnavatelských svazů 
ČR 

 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
 
robert.pavlouse
k@mze.cz 

K části první, bodu 9: Povinnost podle § 33a odst. 1 (tedy 
zřídit a provozovat emergentní systém) je uložena „držiteli 
rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku“. Návrh 
však na dalších místech hovoří již jen o „držiteli rozhodnutí o 
registraci“. S ohledem na jednoznačnost a srozumitelnost 
předpisu považujeme za nezbytné vždy doplnit, že se jedná o 
registraci hrazeného léčivého přípravku ve smyslu legislativní 
zkratky uvedené v § 33 odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
 
 
Do ustanovení § 33a až 33c bude za slovy „držitele 
rozhodnutí o registraci“ doplněno „hrazeného léčivého 
přípravku“. 
 

1. K části první, bodu 27: Předložený návrh nového 
znění § 99 odst. 2 vede ke stavu, kdy jsou ze zákona o 
léčivech odstraněny některé informační povinnosti, které 
jsou stanoveny pro ÚSKVBL. Vzhledem ke skutečnosti, 
že údaje zveřejňované ÚSKVBL jsou využívané 
odbornou i širokou veřejností a dále vzhledem ke 
skutečnosti, že zveřejňování informací je vyžadováno 
směrnicí 2001/82/ES ve znění směrnice 2004/28/ES, je 
nutné zachovat stávající stav v oblasti informační 
povinnosti stanovené pro ÚSKVBL Za tímto účelem 
navrhujeme následující znění novelizačního bodu 27: 

„27. V § 99 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 

Akceptováno 
 
Do § 99 bude vložen odstavec 3 ve znění: 
„Veterinární ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup seznam veterinárních léčivých přípravků 
registrovaných v České republice a v rámci Evropské unie s 
rozlišením, zda jde o veterinární léčivé přípravky s 
omezením výdeje na lékařský předpis, s možností výdeje 
bez lékařského předpisu, nebo o vyhrazené léčivé 
přípravky, se zajištěním dostupnosti příslušných souhrnů 
údajů o veterinárním přípravku a příbalových informací, 
spotřeby veterinárních léčivých přípravků s rozlišením podle 
léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle cesty podání, 
seznam distributorů podle § 75 odst. 4, seznam osob podle 
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3, které znějí:  

„(2) Ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu  
a) seznam léčivých přípravků včlenění podle kódu 
přiděleného Ústavem, které lze podle tohoto zákona 
uvádět na trh v České republice, s uvedením jejich 
držitelů rozhodnutí o registraci nebo držitelů povolení 
souběžného dovozu, a s uvedením klasifikace těchto 
léčivých přípravků pro výdej nebo prodej podle § 39,  
 
b) souhrnné údaje o léčivých přípravcích dodávaných 
na trh v České republice, zpracované z údajů 
nahlášených podle § 33 odst. 2 věty čtvrté, s uvedením 
identifikace léčivého přípravku kódem přiděleným 
Ústavem, názvem a doplňkem názvu, bez uvedení 
nahlášené ceny, a dále s uvedením identifikace držitele 
rozhodnutí o registraci, a počtu balení léčivého 
přípravku s rozlišením, zda byl dodán distributorovi 
nebo lékárně, nebo zda byl vrácen distributorem nebo 
lékárnou,  
 
c) souhrnné údaje nahlášené podle § 33 odst. 2 věty 
první a druhé o uvedení, přerušení nebo ukončení 
uvádění léčivého přípravku na trh v České republice,  
 
d) souhrnné anonymizované údaje o léčivých 
přípravcích distribuovaných v České republice, 
zpracované z údajů nahlášených podle § 77 odst. 1 
písm. f) o léčivých přípravcích, které distributor 
distribuoval do lékáren, dalším poskytovatelům 
zdravotních služeb, jiným distributorům, prodejcům 
vyhrazených léčiv, veterinárním lékařům a držitelům 
rozhodnutí o registraci, s uvedením identifikace 
distribuovaného léčivého přípravku kódem přiděleným 
Ústavem, názvem a doplňkem názvu, počtu balení, 

§ 77 odst. 5 písm. a) bodů 1 až 3 a informace o uděleném 
povolení souběžného dovozu veterinárního léčivého 
přípravku.“ 
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ceny původce a s označením, jakému typu 
oprávněných osob byl léčivý přípravek distribuován, 
aniž by byl identifikován distributor, který hlášení podal, 
nebo osoba, které byl léčivý přípravek distribuován,  
 
e) souhrnné údaje o léčivých přípravcích vydávaných 
pouze na lékařský předpis distribuovaných mimo trh v 
České republice, zpracované z údajů nahlášených 
podle § 77 odst. 1 písm. f) o léčivých přípravcích, které 
distributor distribuoval jiným osobám za účelem 
distribuce nebo výdeje mimo Českou republiku, s 
uvedením identifikace distributora, identifikace 
distribuovaného léčivého přípravku kódem přiděleným 
Ústavem, názvem a doplňkem názvu, počtu balení, 
ceny původce a s označením, jakému typu odběratelů 
byl léčivý přípravek distribuován, aniž by byla 
identifikována osoba, které byl léčivý přípravek 
distribuován,  
 
f) souhrnné anonymizované agregované údaje o 
léčivých přípravcích předepsaných a vydaných na 
elektronický recept, obsažené v systému eRecept, s 
uvedením celkového množství balení v jednotlivých 
měsících pro každý předepsaný nebo vydaný léčivý 
přípravek s rozlišením podle okresu zdravotnického 
zařízení, ve kterém byl léčivý přípravek předepsán 
nebo vydán. 
 
g) souhrnné anonymizované agregované údaje o 
vydaných léčivých přípravcích, zpracované z údajů 
nahlášených podle § 83 odst. 3 písm. d), s uvedením 
celkového množství balení vydaných v jednotlivých 
měsících pro každý léčivý přípravek identifikovaný 
kódem přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem 
názvu, s rozlišením způsobu výdeje, a váženého 
průměru jeho ceny zohledňujícího množství balení v 
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jednotlivých měsících pro každý vydaný léčivý 
přípravek,  
 
h) souhrnné anonymizované údaje o léčivých 
přípravcích poskytovaných mezi lékárnami,  
zpracované z údajů nahlášených podle § 82 odst. 3 
písm. d) o léčivých přípravcích poskytnutých jiné 
lékárně v souladu s § 82 odst. 4, s uvedením 
identifikace poskytnutého léčivého přípravku kódem 
přiděleným Ústavem, názvem  
a doplňkem názvu, počtu balení, aniž by byla 
identifikována lékárna, která hlášení podala, nebo 
lékárna, které byl léčivý přípravek poskytnut,  
 
i) registr zprostředkovatelů podle § 77b s uvedením 
jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa 
podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo názvu, adresy 
sídla, jde-li o osobu právnickou, identifikačního čísla 
zprostředkovatele a nahlášených kontaktních údajů,  
 
j) seznam distributorů podle § 75 odst. 3 a distributorů 
podle § 75 odst. 4 včetně jejich skladů, s uvedením 
jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa 
podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo názvu, adresy 
sídla, jde-li o osobu právnickou, identifikačního čísla 
distributora, nahlášených kontaktních údajů a s 
uvedením kvalifikované osoby distributora,  
 
k) seznam lékáren a jejich provozovatelů, s uvedením 
jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa 
podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo názvu, adresy 
sídla, jde-li o osobu právnickou, identifikačního čísla 
provozovatele, nahlášených kontaktních údajů a s 
uvedením vedoucího lékárníka pro každou lékárnu, a 
dále s uvedením informace, zda lékárna zajišťuje i 
zásilkový výdej nebo zda lékárna zajišťuje 
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pohotovostní lékárenskou službu.  
 
(3) Veterinární ústav zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup seznam léčivých 
přípravků registrovaných v České republice a v rámci 
Evropské unie s rozlišením, zda jde o léčivé přípravky s 
omezením výdeje na lékařský předpis, s možností 
výdeje bez lékařského předpisu, nebo o vyhrazené 
léčivé přípravky, se zajištěním dostupnosti příslušných 
souhrnů údajů o přípravku a příbalových informací, 
spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé 
látky, která je v nich obsažena, a podle cesty podání, 
seznam distributorů podle § 75 odst. 4, seznam osob 
podle § 77 odst. 5 písm. a) bodů 1 až 3 a informace o 
uděleném povolení souběžného dovozu léčivého 
přípravku."  
 
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 
4 až 10.".  
 
 
V návaznosti na nové znění § 99 je třeba provést 
následné legislativně technické úpravy: 
 
Novelizační bod č. 28 zní takto: 
 
„28. V § 99 odst. 4 písmeno a) zní:  
„a) informace o vydaných povoleních k činnosti a 
certifikátech a další informace týkající se léčiv a 
zacházení s nimi, pokud nebyly zveřejněny podle 
odstavce 1, 2 nebo 3,". 
 
V novelizačním bodu č. 29 slova „V § 99 odst. 3" 
nahradit slovy „V § 99 odst. 4". 
 
V novelizačním bodu č. 30 číslo „6“ nahradit číslem „7“ 
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a slova „podle odstavce 2 a" nahradit slovy „podle 
odstavce 2 nebo 3 a". 

 
Svaz průmyslu 
a dopravy 
 
david.kolar@ai
fp.cz   
     
miroslav.palat
@czechmed.c
z 
mkroupova@s
pcr.cz 
 

PŘIPOMÍNKA Č. 1 
 
§ 33 odst. 2 
 
(2) Po vydání rozhodnutí o registraci držitel rozhodnutí o 
registraci oznamuje Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu data 
skutečného uvedení léčivého přípravku podle velikostí balení, 
typů obalů a kódu přiděleného Ústavem nebo Veterinárním 
ústavem na trh v České republice, a to nejpozději do 2 měsíců 
po jeho skutečném uvedení na tento trh; stejným způsobem 
rovněž oznámí Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu nejméně 2 
měsíce předem přerušení nebo ukončení uvádění léčivého 
přípravku na trh v České republice, to včetně důvodů takového 
přerušení nebo ukončení. Neprodleně po obdržení oznámení o 
přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh 
Ústav tuto informaci zveřejní na svých webových stránkách 
spolu s informací, zda je tento léčivý přípravek nahraditelný 
jiným léčivým přípravkem. V případě výjimečných okolností lze 
učinit takové oznámení nejpozději současně s přerušením nebo 
ukončením uvádění léčivého přípravku na trh v České 
republice. Dojde-li k obnovení uvádění léčivého přípravku na 
trh, je držitel rozhodnutí o registraci povinen oznámit 
neprodleně tuto skutečnost Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu. 
Dojde-li ke změně oznámených skutečností uvedených ve větě 
první až třetí, včetně změny důvodů přerušení nebo ukončení a 
včetně předpokládané délky přerušení, je držitel rozhodnutí o 
registraci povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost Ústavu 
nebo Veterinárnímu ústavu. Přerušení uvádění na trh léčivého 
přípravku, který má stanovenou úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění při výdeji na recept (dále jen „hrazený 
léčivý přípravek “), u kterého Ústav neuvedl, že je nahraditelný, 
nesmí v souhrnu přesahovat 120 dní za uplynulých 12 měsíců, 
ledaže je takové přerušení dodávek způsobeno 

Neakceptováno  
 
Porušení ustanovení bude trestáno podle přestupkového 
zákona (250/2016 Sb.), který dostatečně řeší podmínky 
odpovědnosti za přestupek a obsahuje mimo jiné 
ustanovení o zproštění odpovědnosti právnické osoby za 
přestupek (pokud právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila). 
Existenci vyšší moci již zohledňuje přestupkový zákon a 
z toho důvodu se jeví úprava v zákoně o léčivech jako 
duplicitní a předkladatel nevidí důvod, proč se vůči úpravě 
v přestupkovém zákoně zvláště vymezovat. 
 
Pokud by důvody, pro které nelze léčivé přípravky dodávat 
na trh byly SÚKL zřejmé z jeho úřední činnosti např. závada 
v jakosti, non-compliance, je nepravděpodobné, že by 
zahajoval správní trestání. Nicméně i v případě, že by se 
tak stalo, má účastník řízení právo předložit skutečnosti a 
argumenty ve svůj prospěch a jsou-li odůvodněné, budou 
zohledněny. 
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mimořádnou, nepředvídatelnou nebo nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli držitele rozhodnutí o 
registraci (dále jen „vyšší moc“). Držitel rozhodnutí o 
registraci poskytuje Ústavu úplné a správné údaje o objemu 
dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České republice 
elektronicky; poskytované údaje obsahují identifikaci držitele 
rozhodnutí o registraci, identifikaci léčivého přípravku, údaj o 
ceně léčivého přípravku a informaci o tom, zda byl léčivý 
přípravek dodán lékárně nebo distributorovi; strukturu, způsob, 
formu a časový interval jejich poskytování prostřednictvím 
elektronického hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Na 
výzvu Ústavu nebo Veterinárního ústavu poskytne držitel 
rozhodnutí o registraci Ústavu nebo Veterinárnímu ústavu údaje 
týkající se objemu předepisování léčivého přípravku a údaje o 
objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v České 
republice, které má k dispozici. 
 
Odůvodnění: 
Rozumíme, že odpovědnost za přestupek bude řešena podle 
zákona o odpovědnosti právnických osob za přestupek. S tím 
bylo přirozeně počítáno, když jsme tuto připomínku poprvé 
vznášeli. Avšak různé představitelné příčiny výpadku výroby se 
pod „veškeré úsilí, aby bylo přestupku zabráněno“ jednoduše 
nemusí vejít - už proto, že přestupek bude fakticky spočívat v 
pokračování nečinnosti, kterou držitel nevyvolal, ale které 
například teoreticky mohl předejít tím, že by měl k dispozici více 
míst výroby (jako „veškeré úsilí“), která by se mohla zastoupit. 
Ustanovení zákona o odpovědnosti právnických osob za 
přestupek tudíž není pro libRozumíme, že odpovědnost za 
přestupek bude řešena podle zákona o odpovědnosti 
právnických osob za přestupek. S tím bylo přirozeně počítáno, 
když jsme tuto připomínku poprvé vznášeli. Avšak různé 
představitelné příčiny výpadku výroby se pod „veškeré úsilí, aby 
bylo přestupku zabráněno“ jednoduše nemusí vejít - už proto, 
že přestupek bude fakticky spočívat v pokračování nečinnosti, 
kterou držitel nevyvolal, ale které například teoreticky mohl 
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předejít tím, že by měl k dispozici více míst výroby (jako 
„veškeré úsilí“), která by se mohla zastoupit. Ustanovení 
zákona o odpovědnosti právnických osob za přestupek tudíž 
není pro liberaci z tohoto typu přestupku dostatečně specifické. 
Proto navrhujeme, aby zde byl uveden zvláštní liberační důvod. 
Současně máme za to, že pokud taková překážka bude 
uvedena jako vyšší moc, vyjasní se tím i ustanovení §33a odst. 
6, kde se tento pojem používá, aniž by bylo jasné, zda jde o 
vyšší moc podle občanského zákoníku, nebo podle principů 
zbavení se odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti 
právnických osob za přestupek (což není zcela totéž, jak je 
uvedeno výše). 
PŘIPOMÍNKA Č. 2 
 
Komentář 
 
 k § 33a odst. 1: 
 
Pokud Ústav bude zveřejňovat požadavky na komunikační 
rozhraní a požadovaný otevřený datový formát, je vzhledem k 
náročnosti uvedených opatření na straně výrobců, držitelů 
rozhodnutí o registraci a distributorů, nutné poskytnout 
minimálně 6–9 měsíční lhůtu pro jejich vývoj, implementaci 
do interních systémů před spuštěním emergentího 
systému do plného provozu. Emergentní systém výrazně 
zasahuje do zavedených obchodních vztahů a modelů 
fungujících v současné distribuční praxi v ČR. 
Nutné doplnit do přechodných ustanovení. 
 
§ 33a odst. 3 
 
(3) Držitel rozhodnutí o registraci je povinen na základě 
objednávky zaslané prostřednictvím emergentního systému 
zajistit v souladu s tímto zákonem dodání hrazeného léčivého 
přípravku, jehož je držitelem rozhodnutí o registraci, lékárně za 
účelem výdeje pacientovi, a to do 2 pracovních dnů od doručení 

 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
Ze zkušeností regulátorů na Slovensku je patrné, že 
legisvakance v rozsahu 4 měsíců byla dostatečná pro 
vytvoření a zprovoznění emergentních systémů. 
 
Návrh bude dopracován tak, že SÚKL bude mít lhůtu 2 
měsíce po nabytí účinnosti zákona na zveřejnění 
jednotného komunikačního rozhraní, a držitelé rozhodnutí o 
registraci budou mít poté další 4 měsíce na implementaci a 
zprovoznění emergentních systémů. 
 
 
Neakceptováno 
 
Prioritou je zajištění dostupnosti léčivého přípravku 
pacientovi, i kdyby to mělo být v jiné, než předepsané 
velikosti balení. Lpění na objednané velikosti balení by bylo 
proti účelu navrhované úpravy a znamenalo by, že pacient 
léčivý přípravek nedostane, případně jej bude moci dostat 
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objednávky. V případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá k 
dispozici objednanou velikost balení, zajistí, že bezodkladně, 
nejpozději do […] hodin od doručení objednávky, bude lékárně 
sdělena jiná velikost balení a odpovídající množství takového 
léčivého přípravku, které držitel rozhodnutí o registraci má k 
dispozici, a jestliže s tím lékárna do [...] hodin nevysloví 
nesouhlas, zajistí držitel rozhodnutí o registraci dodání takové 
jiné velikosti balení tohoto léčivého přípravku v odpovídajícím 
množství. 
 
Odůvodnění: 
Rozumíme, že účelem úpravy je zajistit přípravek pro pacienty. 
Dle našeho názoru možnost měnit velikosti balení a množství 
dodávaných přípravků v rámci emergentního systému s sebou 
stále nese riziko poměrně značných technických i odborných 
komplikací. Nicméně, při vědomí uvedeného účelu, navrhujeme 
ustanovení doplnit tak, aby proběhlo ověření změny objednávky 
s lékárnou a aby byla zavedena fikce souhlasu se změnou (při 
nezamítnutí), v opačném případě můžeme čelit zvýšenému 
počtu vracených nebo nepřevzatých dodávek a zbytečnému 
zvýšení nákladů. 
 

se zpožděním, když se mezitím čeká na odsouhlasení jiné 
velikosti balení. Je navíc otázka, podle jakých preferencí by 
měl lékárník rozhodnout, zda jinou velikost pacientovi dodá 
či nikoliv. Komunikace s pacientem v rozsahu hodin nemusí 
být realizovatelná. To samé komunikace s lékařem. Navíc 
to vyžaduje zvýšenou administrativní zátěž jak pro 
objednávající lékárnu, tak i dodavatele. Přitom se jedná o 
emergentní systém a z logiky věci lze předpokládat, že 
pacient daný lék zcela jistě potřebuje a bude rád i za jinou 
velikost balení. 
Pak se tedy předložený návrh jeví jako neopodstatněný.  
Lékárna má možnost toto balení případně vrátit, pokud by – 
jistě jen ve výjimečných případech – přeci jen pacient o 
jinou velikost balení nestál. 
 
V rámci jednotného komunikačního rozhraní však může 
SÚKL nastavit funkcionalitu, která by již při objednávce 
umožnila nastavit preferenci objednávající lékárny (po 
konzultaci s pacientem). V rámci objednávky by například 
zaškrtnutím mohla vyjádřit, zda chce/nechce případně 
dodat i jinou velikost balení, bude-li poptávaná velikost 
nedostupná.  

PŘIPOMÍNKA Č. 3 
 
§ 33a odst. 4 
 
Komentář: 
Držitel rozhodnutí o registraci by neměl být povinen zajistit 
dodání také v případě, že nebude doložena patřičná kvalifikace 
ze strany lékárny s ohledem na požadavky správné distribuční 
praxe. Toto je důležité s ohledem na fakt, že přes emergentní 
systém může dojít k požadavku na dodávku od subjektu, jež 
nemá s dodavatelem žádný smluvní vztah. Doložení potřebné 
kvalifikace jako zákonné povinnosti pro dodržení správné 
distribuční praxe je společně s definováním smluvního vztahu 
společně s vzájemně akceptovanými obchodními podmínkami, 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, jakou kvalifikaci má tato připomínka na mysli. 
Zákon o léčivech kvalifikaci lékárny nepoužívá a obsah 
tohoto pojmu tedy není jasný, ani v připomínce rozvedený a 
ani nemá definici v jakémkoli právním předpisu, na kterou 
by se bylo možné odkázat.  
 
Kvalifikace odběratele z pohledu správné distribuční praxe 
vyžaduje ověření skutečnosti, zda je odběratel oprávněný 
k zacházení s LP. To lze i v rámci dodávek LP 
v emergentním sytému učinit, např. v databázi lékáren na 
webových stránkách SÚKL a v případě pochybností lze 
oprávnění lékárny požadovat k předložení. Ale je třeba 
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definicí splatnosti apod. podmínkou pro využití nároku na 
dodávku prostřednictvím emergentního systému. Nelze být v 
pozici dodávající v riziku, že bude muset dodat do 2 dnů 
někomu, kdo neakceptoval jeho obchodní podmínky. V 
takovém případě by došlo k tomu, že dodavatel bude v riziku 
dodávky v režimu, který je v zásadním rozporu s běžnou 
obchodní praxí v ČR. 

tento požadavek důsledně oddělit od souhlasu 
s obchodními podmínkami, což je věc zcela odlišná, 
nevyplývající ze správné distribuční praxe. 

PŘIPOMÍNKA Č. 4 
 
§ 33a odst. 6 
 
Komentář: 
Dovolujeme si upozornit, že navrhujeme termín vyšší moc 
definovat v ustanovení § 33 odst. 2 ve znění návrhu, máme za 
to, že je třeba tento pojem pro účely emergentního systému 
zvlášť definovat, více v odůvodnění řečené změny v §33 odst. 
2. 
 
Poslední věta je s ohledem na neurčitost termínu „upřednostní“ 
a zásadní charakter omezení jednání držitele rozhodnutí a 
omezení volného pohybu zboží neslučitelná s evropským 
právem. Navrhujeme vypustit. 
 
Dále je nutné zproštění povinností navázat na principy 
přestupkového práva, a to nejen odkazem na vyšší moc, ale na 
možnost zproštění odpovědnosti držitele rozhodnutí o registraci 
z dalších liberačních důvodů. 
 

 
 
Neakceptováno 
 
Připomínka směřuje na § 33 odst. 2 (připomínka č. 1), její 
vypořádání je uvedeno u tohoto ustanovení. 
 
 
 
 
Neslučitelnost s evropským právem nebyla po konzultaci 
s experty na kompatibilitu s evropským právem nalezena. 
 
 
 
Při jednání o případném přestupku vztahujícím se 
k uvedeným povinnostem bude postupováno zcela 
v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb. a budou tudíž 
dodržovány též všechny principy vyplývající z uvedeného 
zákona. Výslovnou vazbu na jednotlivé principy a instituty 
zde není třeba uvádět. 

PŘIPOMÍNKA Č. 5 
 
§ 33a odst. 7 
 
(7) Pokud z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 6 nebo pro 
nesouhlas lékárny se změnou velikosti balení a množství podle 
odst. 3 nelze léčivý přípravek dodat nebo dodržet lhůtu 
stanovenou v odstavci 3, je držitel rozhodnutí o registraci 

Neakceptováno 
 
S ohledem na vypořádání připomínky č. 2 (§ 33a odst. 3) se 
neakceptuje ani tato připomínka. 
 
Jak je uvedeno v odůvodnění, ustanovení míří na situace, 
kdy držitel nemá požadovanou velikost balení k dispozici. 
V takovém případě je prioritou zajištění dostupnosti léčivého 
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povinen o důvodech nedodání informovat objednávající lékárnu 
nejpozději následující pracovní den po dni doručení 
objednávky. 
 
Odůvodnění: 
Navazuje na navržené doplnění v odst. 3. 
 

přípravku pacientovi, byť v jiné, než předepsané velikosti 
balení. Lpění na objednané velikosti balení by bylo proti 
účelu navrhované úpravy a znamenalo by, že pacient léčivý 
přípravek nedostane, případně jej bude moci dostat 
s velkým zpožděním. 
 

PŘIPOMÍNKA Č. 6 
 
§ 33c odst. 3 
 
(3) Léčivý přípravek objednaný prostřednictvím emergentního 
systému, včetně změněné velikosti balení a množství podle 
§33a odst. 3 je provozovatel lékárny povinen převzít a použít 
výhradně k výdeji pacientům na recept. 
 
Odůvodnění: 
Tato změna navazuje na návrh doplnění ustanovení §33a odst. 
3. 
 

Akceptováno jinak 
 
Povinnost převzít léčivý přípravek i v případě změny 
velikosti balení vyplývá již z původního znění ustanovení ve 
spojení s § 33a odst. 1, avšak ustanovení bude upřesněno, 
aby výklad byl v tomto ohledu jednoznačnější: 
 
§ 33c odst. 3: „Léčivý přípravek objednaný dodaný na 
základě objednávky učiněné prostřednictvím emergentního 
systému, je provozovatel lékárny povinen převzít a použít 
výhradně k výdeji pacientům na recept.“ 
 

PŘIPOMÍNKA Č. 7 
 
§ 33c odst. 4 
  
(4) V případě, že provozovatel lékárny nemůže léčivý přípravek 
objednaný prostřednictvím emergentního systému vydat pro 
pacienta, je oprávněn jej vrátit nejpozději do 2 týdnů od dodání 
zpět distributorovi, který mu jej dodal, neujednají-li si lhůtu delší. 
Distributor je povinen takové balení převzít. Při takovém vrácení 
je provozovatel lékárny povinen prokázat, že vracený léčivý 
přípravek jím byl skladován a případně přepravován za 
podmínek stanovených výrobcem, a není-li toho schopen, je 
povinen nahradit náklady související s takovým vrácením 
osobě, které vznikly a nemá nárok na vrácení kupní ceny. 
  
Odůvodnění: 

Neakceptováno 
 
Požadavek na doložení podmínek uchovávání léčivého 
přípravku v případě, že jej lékárna vrací, vyplývá z již 
platných vyhlášek. Tento požadavek bude platiti i v případě 
vracení LP v rámci emergentního systému. Není potřeba 
tento požadavek duplicitně opakovat. 
Na druhou stranu se jeví jako nepatřičné, aby v případě 
přemrštěných administrativních nároků dodavatele na 
průkaz skladování léčiv, který by nebyla schopna vracející 
lékárna doložit, byla po vracející lékárně požadována 
náhrada nákladů a navíc by jí cena léku nebyla vůbec 
kompenzována. 
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Protože se jedná o emergentní systém, svou povahou 
výjimečné opatření, které je vázáno na elektronický recept, a 
které nastupuje v situaci, kdy běžná distribuce nebude 
dostatečně vykrývat potřebu, považujeme lhůtu 2 týdnů, po 
kterou by balení "mělo čekat" na pacienta, za neúměrně 
dlouhou. Navrhujeme ji tedy zkrátit na 1 týden, a současně 
vrácení takového balení udělat pro lékárnu povinné. Chceme, 
aby se balení vracela, ale současně si dovolujeme upozornit, že 
vyhláška o SDP zavádí pravidlo, že znovu distribuovat lze 
(vrácený) přípravek jen tehdy, pokud osoba, která jej vrací, 
prokázala, že byl skladován/přepravován za podmínek 
stanovených výrobcem. Nebude-li toto prokázáno, není možné 
po distributorech/držitelích chtít snášet náklady takového 
vracení.  
 
PŘIPOMÍNKA Č. 8 
 
§ 77d odst. 1 
 
(1) Ústav vydá opatření obecné povahy, kterým zakáže nebo 
omezí dodání léčivého přípravku určeného držitelem rozhodnutí 
o registraci k uvedení na trh České republiky do jiného 
členského státu nebo do třetí země, pokud 
 
Odůvodnění: 
 
V některých případech je v CZ skladech (ve shodném balení 
jako pro CZ) skladováno také zboží určené pro trh SVK. Bez 
navržené úpravy by toto zboží fakticky nemohlo být dodáno na 
SVK trh, protože jej nelze věcně odlišit od zbytku přípravků ve 
skladu. 
Obdobně, toto zboží (dedikované pro CZ trh) bude reportováno 
držitelem REG13 jako uvedené na trh CZ, zboží dedikované 
pro SVK nikoliv. 
 

Akceptováno jinak 
 
V návětí § 77d odst. 1 bude explicitně stanoveno, že 
předmětem regulace jsou léčivé přípravky určené pro trh v 
České republice: „Nejde-li o hrazený léčivý přípravek, Ústav 
vydá opatření obecné povahy, kterým zakáže nebo omezí 
dodání léčivého přípravku určeného pro trh v České 
republice do jiného členského státu nebo do třetí země, 
pokud“ 
 
Na druhou stranu je zbytečné, aby ono určení nějakým 
specifickým způsobem prováděl držitel rozhodnutí o 
registraci. Dosavadní praxe omezování distribuce LP do 
zahraničí nepřinesla tento problém. LP, který je určený do 
třetí země, nebude mít na obale uvedeny údaje v češtině 
ani PIL v českém jazyce, nebo ani označení SÚKL kódem 
pro účely jeho identifikace, pokud ovšem nepůjde o reexport 
tohoto LP samotným držitelem registrace. Pokud by se 
skutečně jednalo o reexport samotným držitelem 
disponujícím také distribučním povolením, OOP by se 
vztahovalo i na něj. Nicméně taková situace je v praxi málo 
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pravděpodobná.  V případě vícejazyčných balení je 
otázkou, jak taková distribuce probíhala doposud, když 
OOP MZ vydává již několik let, aniž by tento problém 
nastal. Je na držiteli, jaký přesný distribuční model svých LP 
má zaveden v praxi. Může dodávat do jednotlivých zemí 
různé šarže a tím je dokáže odlišit podle státu jejich určení. 
LP určené na slovenský trh jsou označeny kódem ŠÚKL, 
včetně dokladů provázejících jejich distribuci, lze je tedy na 
úrovni dodacích listů odlišit od kódů SÚKL, který je jiný. 
 

PŘIPOMÍNKA Č. 9 
 
 
§ 81h odst. 2 
 
2) Po vytvoření záznamu podle odstavce 1 již není možné 
zahájit výdej takto označeného léčivého přípravku v jiné 
lékárně, o čemž je farmaceut povinen pacienta poučit. 
 
Odůvodnění: 
Máme za to, že bez toho, aby lékárník pacienta informoval 
bude jednak narušeno právo pacienta na volbu poskytovatele 
zdravotních služeb (pacient nemusí být automaticky srozuměn 
s tím, že v jiné lékárně nebude možné eRecept uplatnit, 
současně v jiné lékárně může být přípravek k dispozici, ale 
pacient se k němu nedostane) a jednak bude pacient fakticky 
omezen v tom, že bude o přípravek usilovat v dalších lékárnách 
marně. Povinnost navíc pro lékárníka nepředstavuje žádnou 
další zátěž. 
 

 
 
 
Akceptováno 
 
Požadavek byl akceptován a ustanovení doplněno o 
příslušnou pasáž. 

PŘIPOMÍNKA Č. 10 
 
§ 99 odst. 2 
 
d) souhrnné anonymizované údaje o léčivých přípravcích 
distribuovaných v České republice, zpracované z údajů 

Neakceptováno 
 
Zveřejnění cen léčiv je důležitý údaj pro pacienty. Tento 
údaj je podstatný jak již před samotnou preskripcí (lékař 
může zohlednit při předepsání konkrétní varianty léčivého 
přípravku reálné průměrné ceny), tak i v rámci proaktivního 
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nahlášených podle § 77 odst. 1 písm. f) o léčivých přípravcích, 
které distributor distribuoval do lékáren, dalším poskytovatelům 
zdravotních služeb, jiným distributorům, prodejcům 
vyhrazených léčiv, veterinárním lékařům a držitelům rozhodnutí 
o registraci, s uvedením identifikace distribuovaného léčivého 
přípravku kódem přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem 
názvu, počtu balení, ceny původce a s označením, jakému typu 
oprávněných osob byl léčivý přípravek distribuován, aniž by byl 
identifikován distributor, který hlášení podal, nebo osoba, které 
byl léčivý přípravek distribuován, 
 
g) souhrnné anonymizované agregované údaje o vydaných 
léčivých přípravcích, zpracované z údajů nahlášených podle § 
83 odst. 3 písm. d), s uvedením celkového množství balení 
vydaných v jednotlivých měsících pro každý léčivý přípravek 
identifikovaný kódem přiděleným Ústavem, názvem a doplňkem 
názvu, s rozlišením způsobu výdeje,a váženého průměru jeho 
ceny zohledňujícího množství balení v jednotlivých měsících 
pro každý vydaný léčivý přípravek, 
 
Údaje o ceně léčivých přípravků, cenová ujednání a jakkoliv 
zpracované údaje vztahující se k cenám léčivých přípravků, 
které Ústavu byly poskytnuty § 33 odst. 2 věty čtvrté, podle § 77 
odst. 1 písm. f) a podle § 83 odst. 3 písm. d), Ústav 
nezveřejňuje ani neposkytuje podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. 
  
Odůvodnění: 
Ve všech ustanoveních o zveřejňování údajů Ústavem 
navrhujeme odstranit všechny údaje o cenách léčivých 
přípravků a naopak, navrhujeme, aby Ústav tyto údaje 
neposkytoval ani podle zákona č. 106/1999 Sb. Máme za to, že 
tato navržená změna nijak nesouvisí s emergentním systémem 
a není ani nijak ve prospěch zajištění dostupnosti léčivých 
přípravků pro pacienty. 
Naopak se domníváme, že zveřejňování cen ve skutečnosti 

spotřebitelského chování pacientů (porovnávání skutečných 
doplatků s průměrnými doplatky vypočtenými z reálných 
cen). 
 
Vzhledem k tomu, že podle § 77 se sbírají ceny 
léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je zcela 
jistě na místě i veřejný zájem v podobě sledování 
hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků 
(porovnávání reálných cen a regulovanými cenami apod.). 
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bude mít negativní dopad na pacienty, protože povede ke 
snížení ochoty firem poskytovat speciální a nízké ceny, pokud 
budou ohroženy jejich zveřejněním. V tomto bodě se tato 
úprava ideově a obsahově naprosto rozchází se spoluprací 
AIFP a MZD v otázce jednotkových cen (databáze reálných 
jednotkových cen, Memorandum o spolupráci a Metodika MZD) 
a ochrany obchodního tajemství. Dovolujeme si upozornit, že 
pokud bude ceny zveřejňovat státní orgán, riziko jejich 
reference v jiných členských státech je ještě zásadně vyšší než 
riziko reference z registru smluv. Proto takto navržená úprava 
představuje nejen popření spolupráce v otázce jednotkových 
cen, ale ještě mnohem větší zhoršení podnikatelského 
prostředí, aniž by byla vyvážena jakýmkoliv přínosem. 
Kromě toho se domníváme, že takovýto postup uveřejňování 
neagregovaných a relativně hodně aktuálních údajů o ceně s 
sebou nese značná soutěžní rizika. Lékárny totiž budou 
podrobně a rychle informovány o cenách, které jsou 
uplatňovány jinými soutěžiteli, což může vést ke snadné 
koordinaci cen a snížení cenové soutěže a v konečném 
důsledku i ke kartelovému a jinému protisoutěžnímu chování 
lékáren na trhu. Samotné sdílení takovýchto citlivých informací 
soutěžiteli může být považováno za zakázanou cenovou 
dohodu, které má zásadní negativní dopad na soutěžní 
chování. Zde by však takové jednání ještě navíc koordinoval 
nebo umožňoval státní orgán, který má zájem na co největší 
soutěži mezi všemi účastníky trhu. 
Navrhovaná právní úprava je tak navíc (kromě porušení 
obchodního tajemství a ohrožení nižších cen pro pacienty) v 
rozporu se soutěžním právem. V této věci doporučujeme 
kontaktovat a konzultovat také ÚOHS. 
Ze všech výše uvedených důvodů naopak navrhujeme, aby 
všechny cenové údaje, které Ústav získá od držitelů, 
distributorů nebo lékáren, byly vyloučeny z uveřejnění podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
PŘIPOMÍNKA Č. 11 Neakceptováno 
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§ 39k 
 
Komentář: 
Není jasné, jak bude interpretována podmínka „jehož 
nedostupnost hrozí nebo již nastala“. Máme obavy z možného 
extendování i na situace, kdy Ústav stanoví (v řádném řízení) 
maximální cenu či úhradu velmi nízko nebo zdravotní 
pojišťovny neuzavřou centrové dodatky a v důsledku toho se 
léčivý přípravek stane „nedostupným“, pak bude vydáno 
opatření o jiném léčivém přípravku, o kterém Ústav prohlásí, že 
je „zaměnitelný“ a dle §39k odst. 2 mu stanoví úhradu, ačkoliv 
ve skutečnosti nebude dostatek klinické evidence. 
 
Z uvedených důvodů navrhujeme celý § 39k vypustit. 
 
Pokud by předkladatel na uvedeném znění trval, pak žádáme, 
aby § 39 odst. 4 věty poslední znělo: „Účastníky řízení jsou 
žadatel a osoby uvedené v § 39f odst. 2 a držitel rozhodnutí o 
registraci nedostupného hrazeného léčivého přípravku, jehož 
nedostupnost vedla k vydání mimořádného opatření, není-li 
osobou uvedenou v § 39f odst. 2.“ 
 
Komentář k problematice vakcín: 
Z pohledu Zákona o léčivech jsou imunopreparáty (očkovací 
látky) striktně termolabilní povahy a jako na takové se ně 
vztahují povinnosti vyplývající z požadavků na správnou 
distribuční praxi (SDP). Tyto požadavky jsou rozdílné pro režim 
distribuce (skladování a distribuce u distributora) a pro režim 
zdravotnického zařízení (skladování na úrovni ordinace či 
lékárny). Na režim distribuce se tak ze zákona vztahují 
mnohem přísnější normy pro sledování podmínek skladování a 
manipulace. 
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti bude velmi těžce 
představitelné možné zpětvzení očkovacích látek 
(distributorem), které již jednou byly dodány do lékárny. 

 
Obavu o chybném vyhodnocení zaměnitelnosti Ústavem 
neshledáváme relevantní, neboť i v případě výpadku 
dostupnosti hrazeného přípravku nelze automaticky 
presumovat nedostatek údajů o jeho klinické evidenci, která 
nadto nemusí být nutným a jediným podkladem při 
hodnocení zaměnitelnosti přípravků. Údaje o složení či 
účinnosti obou léčivých přípravků budou Ústavu známy 
např. z SPC, podkladů dostupných z úřední činnosti Ústavu 
či relevantních studií, které již byly posuzovány při registraci 
nebo vstupu aktuálně nedostupného léčivého přípravku do 
systému úhrad, případně při jeho registraci. § 39k 
v předloženém znění tak navrhujeme zachovat. 
 
Rovněž neshledáváme důvod pro rozšíření okruhu 
účastníků řízení vedeného Ústavem. Ústav v rámci 
správního řízení vychází z opatření MZ, případně 
rozhodnutí Ústavu dle § 38 zákona o léčivech, není povinen 
zkoumat v rámci řízení dle § 39k zákona č. 48/1997 Sb. 
důvody vedoucí k vydání tohoto opatření a neshledáváme 
tak důvod přiznávat účastenství držiteli nedostupného 
léčivého přípravku. 
 
 
K vakcínám - Není zřejmé, jaký problém by mohl vzniknout 
v případě vakcín. Většina vakcín není vydávána na recept 
v lékárně, ale je dodávána od distributora přímo lékařům, 
tedy zavedením emergentního systému se jejich způsob 
dodávání vůbec nedotkne. I v případě těch vakcín, které 
jsou vydávány na recept v lékárnách, není zřejmé, v čem 
spočívá podstata problému. Emergentní systém nijak 
nemění podmínky pro distribuci vakcín, jejich uchovávání 
v lékárnách a případné vratky, s výjimkou těch situací, kdy 
lékárna nedoloží podmínky uchovávání a tím nesplní 
podmínky pro jejich vrácení. Požadavek na doložení 
podmínek uchovávání léčivého přípravku v případě, že jej 
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Nově zaváděný systém emergentních dodávek však 
předpokládá, že LP, které budou dodány do lékárny, a které si 
pacient nevyzvedne, budou vráceny distributorovi. V případě 
vakcín, toto však již nebude možné a vakcíny budou zůstávat 
na úrovni lékáren, což bude způsobovat následující rizika: 
- s ohledem relativně nízké výdeje vakcín z lékáren reálně hrozí 
expirace vakcíny v lékárně, neboť nebude pacient 
- dojde k dalšímu prohloubení nedostupnosti vakcín, neboť již 
tak dnešní zoufalý nedostatek bude umocněn tím, že řada z 
nich bude deponována v lékárnách bez možnosti realokace … 
- navíc s ohledem na vysokou míru prokrastinace pacientů ve 
smyslu očkování, bude míra nevyzvednutých očkovacích látek 
mnohem vyšší než v případě ostatních léčivých přípravků 
vydávaných za účelem terapie, kterou pacient subjektivně i 
objektivně potřebuje (na rozdíl od vakcín) 
Lze konstatovat, že začlenění vakcín do systému emergentních 
dodávek povede k tomu, že budou po trhu různě deponovány 
tisíce vakcín, které nebudou vyzvednuty pacientem, zůstanou k 
tíži lékárníka, který pro ně s vysokou pravděpodobností nenajde 
pacienta, což navíc ještě více prohloubí současný aktuální 
nedostatek vakcín na trhu. 
 

lékárna vrací, vyplývá z již platných vyhlášek. Tento 
požadavek bude platit i v případě vracení LP v rámci 
emergentního systému. Není potřeba tento požadavek 
duplicitně opakovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářská 
komora 
 
pripomonkova
ni@komora.cz   

A. Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Koncept emergentního systému se může jevit jako 
problematický z hlediska kompatibility s evropským právem, a 
to zejména s ohledem na povinnost respektování práva na 
volný pohyb zboží (viz tisková zpráva Evropské komise ze dne 
17. května 2018 - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3459_en.htm). 
Dále se jedná např. o stanovení některých povinností nad 
rámec směrnice 2001/83/ES – viz např. § 33 odst. 2 a 
ustanovení: „Přerušení uvádění na trh léčivého přípravku, který 
má stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění při 
výdeji na recept (dále jen „hrazený léčivý přípravek“), u kterého 
Ústav neuvedl, že je nahraditelný, nesmí v souhrnu přesahovat 

Vysvětleno 
 
Konstatování připomínkového místa. 
K tomu předkladatel pouze uvádí, že návrh byl detailně 
konzultován s experty na kompatibilitu právních předpisů 
s unijním právem. 
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120 dní za uplynulých 12 měsíců.“ Určení omezení doby 
přerušení uvádění na trh jde nad rámec uvedené směrnice.  
Návrh novely zákona o léčivech zasahuje do problematiky 
léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, 
která je řešena zákonem o léčivech. 
I přes to, že Hospodářská komora ČR upozorňuje na určitou 
nekompatibilitu s evropským právem, vítá zavedení 
emergentního systému dodávek léčiv s ohledem na práva 
pacientů na přístup ke zdravotní péči, protože daný systém 
eliminuje nedostatky léčivých přípravků v českých 
provozovnách oprávněných vydávat léčivé přípravky (dále též 
„lékárny“). Ze zkušeností ze sousedního Slovenska také víme, 
že Evropská komise sice daný model nepovažuje za vhodný, 
ale považuje cíle vedoucí k zabránění nedostatkům léčivých 
přípravků z legitimní a odůvodnitelné v souladu s článkem 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie (zejm. ochrana lidského 
zdraví a života).  
Dále upozorňujeme na legislativní nepropracovanost v podobě 
chybných definic – např. definice hrazeného léčivého přípravku 
v § 33 odst. 2 návrhu je v rozporu s tím, jak hrazené léčivé 
přípravky vymezuje § 15 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. § 33 odst. 2 novely zákona o léčivech definuje 
hrazený léčivý přípravek jako ten, který má stanovenou úhradu 
z veřejného zdravotního pojištění při výdeji na recept, ale zákon 
o veřejném zdravotním pojištění definuje hrazený léčivý 
přípravek jako ten, kterému byla stanovena úhrada Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv (dále „SÚKL“) – tedy nikoli jen na 
recept, ale i na žádanku, přičemž centrových léčivých přípravků 
vydávaných na žádanku se může souběžný vývoz též týkat a 
není jasné, proč se omezení týká pouze receptu.  
Hospodářská komora ČR varuje před potížemi, které se 
mohou vyskytnout v oblasti distribuce vakcín v případě 
využívání emergentního systému. Z níže uvedených 
důvodů doporučujeme, aby vakcíny byly z emergentního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkaz na „hrazené léčivé přípravky“ je zcela v pořádku.  
Definice hrazeného léčivého přípravku je v návrhu uvedena 
v § 33 odst. 2. Zde je jasně a explicitně uvedeno, že se 
jedná o takový léčivý přípravek „který má stanovenou 
úhradu z veřejného zdravotního pojištění při výdeji na 
recept“. Úhrady se stanoví ve správním řízení podle části 
šesté zákona č. 48/1997 Sb. a je zde tedy jasný odkaz na 
okruh léčivých přípravků, kterým Státní ústav pro kontrolu 
léčiv stanovil výši a podmínky úhrady, a které jsou uvedeny 
v Seznamu hrazených léčiv (SCAU) vydávaném podle § 
39n zákona č. 48/1997 Sb. 
Také fakt, že se má jednat o léčivé přípravky, které jsou 
hrazené „při výdeji na recept“, vylučuje, že by se například 
úprava navržená v zákoně o léčivech vztahovala na část 
léčiv, jejichž úhrada byla stanovená SÚKL a jsou uvedeny 
ve SCAU, ale nejsou hrazeny na recept – totiž těch, které 
jsou hrazeny jen při výdeji na žádanku spolu s příslušným 
výkonem. Jedná se o tzv. zvlášť účtované léčivé přípravky 
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systému vyňaty:  
Imunopreparáty (očkovací látky) jsou striktně termolabilní 
povahy a jako na takové se na ně vztahují povinnosti vyplývající 
z požadavků na správnou distribuční praxi. Tyto požadavky 
jsou rozdílné pro režim distribuce (skladování a distribuce u 
distributora) a pro režim zdravotnického zařízení (skladování na 
úrovni ordinace či lékárny). Na režim distribuce se tak ze 
zákona vztahují mnohem přísnější normy pro sledování 
podmínek skladování a manipulace. Vzhledem k této 
skutečnosti bude velmi těžce představitelné možné 
zpětvzetí očkovacích látek (distributorem), které již jednou 
byly dodány do lékárny. Systém emergentních dodávek 
předpokládá, že léčivé přípravky, které budou dodány do 
lékárny, a které si pacient nevyzvedne, budou vráceny 
distributorovi. V případě vakcín toto již nebude možné a vakcíny 
budou zůstávat na úrovni lékáren, což bude způsobovat 
následující rizika:  
- s ohledem na relativně nízké výdeje vakcín z lékáren reálně 
hrozí expirace vakcíny v lékárně, neboť nebude poptávka; 
- dojde k dalšímu prohloubení nedostupnosti vakcín, neboť již 
tak dnešní zoufalý nedostatek bude umocněn tím, že řada z 
nich bude deponována v lékárnách bez možnosti realokace; 
- vzhledem k vysoké míře prokrastinace pacientů ve smyslu 
očkování bude míra nevyzvednutých očkovacích látek mnohem 
vyšší, než v případě ostatních léčivých přípravků vydávaných 
za účelem terapie, kterou pacient subjektivně i objektivně 
potřebuje (na rozdíl od vakcín).  
Níže uvádíme pro představu detail k požadavkům na 
skladování a manipulaci s imunopreparáty:  
Distributor léčivých přípravků musí před zahájením činnosti 
projít certifikací Státním ústavem pro kontrolu léčiv (§ 76 
zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech), která zahrnuje i 
posouzení splnění přísných požadavků na skladování 
termolabilních léčiv, mezi které patří například kontinualní 

(ZULP), které jsou ve SCAU identifikované zejména 
označením symbolem „A“ nebo „S“. 
 
 
K vakcínám - Není zřejmé, jaký problém by mohl vzniknout 
v případě vakcín. Většina vakcín není vydávána na recept 
v lékárně, ale je dodávána od distributora přímo lékařům, 
tedy zavedením emergentního systému se jejich způsob 
dodávání vůbec nedotkne. I v případě těch vakcín, které 
jsou vydávány na recept v lékárnách, není zřejmé, v čem 
spočívá podstat problému. Emergentní systém nijak nemění 
podmínky pro distribuci vakcín, jejich uchovávání 
v lékárnách a případné vratky, s výjimkou těch situací, kdy 
lékárna nedoloží podmínky uchovávání a tím nesplní 
podmínky pro jejich vrácení. Požadavek na doložení 
podmínek uchovávání léčivého přípravku v případě, že jej 
lékárna vrací, vyplývá z již platných vyhlášek. Tento 
požadavek bude platit i v případě vracení LP v rámci 
emergentního systému. Není potřeba tento požadavek 
duplicitně opakovat. 
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monitorování teploty jejich uchovávání, teplotní mapování 
(měření teplotní homogenity) skladovacích prostorů, existence 
havarijních plánů a opatření pro řízení rizik. Podobné 
požadavky jsou kladeny také na přepravu termolabilních léčiv, 
jejichž splnění, stejně jako v případě skladování, garantují 
kvalifikované osoby distributora s požadovanou úrovní 
dosaženého vzdělání a praxe. Vyhláška 229/2008 Sb., o výrobě 
a distribuci v § 39 odst. (6) uvádí jasné podmínky, za kterých 
může být vrácený léčivý přípravek znovu distribuován. Všechny 
povinnosti distributora v § 77 zákona o léčivech a rozvedené do 
detailů ve vyhlášce 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci se 
označují jako „správná distribuční praxe“. 
V kontrastu s tímto přísným legislativním vymezením povinností 
distributora stojí požadavky na uchovávání léčivých přípravků, 
léčivých látek a pomocných látek v lékárnách, které definuje § 
21 vyhlášky 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, kde se v 
odst. (1) konstatuje, že „Registrované léčivé přípravky se 
uchovávají v souladu s podmínkami uvedenými v souhrnu 
údajů o přípravku nebo podle pokynů výrobce. Dodržování 
teploty stanovené pro uchovávání léčivých přípravků, léčivých 
látek a pomocných látek se průběžně kontroluje.“ § 22 uvádí, že 
dokumentaci v lékárně tvoří mimo jiné záznamy o teplotě 
uchovávání léčivých přípravků, léčivých látek a pomocných 
látek. Zdravotnická zařízení typu lékárny nemají povinnost 
validovat chladničky pro skladování termolabilních léčiv.  
Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky na skladování 
termolabilních léčivých přípravků a na dokumentaci 
skladovacích podmínek jsou rozdílné v zařízeních typu lékárna 
a distributor. Standardní praxe distributorů, kterým jsou vráceny 
termolabilní léčivé přípravky dříve dodané do lékárny, je 
likvidace, protože obvykle nelze vyhovět požadavku § 39 
vyhlášky 229/2008 Sb. na vrácení takových přípravků do 
prodejních zásob.  
Je tedy zcela evidentní, že pokud budou očkovací látky 
začleněny do emergentního systému, dojde k hromadění 
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specifických léčivých přípravků, které si pacienti nevyzvednou, 
v lékárnách a distributoři nebudou ochotni vzít dodané léčivé 
přípravky zpět a tyto zůstanou nevyužity. V kombinaci s 
permanentním nedostatkem očkovacích látek na trhu ČR 
obecně (spalničky, hepatitidy, TBC atd.) bude zavedení 
emergentního systému na dodávky očkovacích látek v 
konečném důsledku znamenat další snížení jejich dostupnosti v 
ČR a tedy i prevence infekčních onemocnění. 
 

  Připomínka k Části první, bodu 3 k ustanovení § 13 odst. 
(2) písm. a) a k bodu 13 k § 77d odst. (1) a (2) 
Požadujeme dotčená ustanovení upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Opatření obecné povahy podle § 77d by mělo i nadále vydávat 
Ministerstvo zdravotnictví na základě údajů, které mu dodá 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak jako tomu bylo doposud. 
Bylo by vhodné, aby byla zachována hierarchie státních 
institucí.  
S ohledem na navrhovaný rozsah oprávnění zakázat a omezit 
dodání léčivého přípravku se musí jednat pouze o případy, kdy 
je to jednoznačně a zcela odůvodněno veřejným zájmem na 
ochranu zdraví a života lidí. Tato opatření lze použít pouze v 
případě, kdy cíle nelze dosáhnout jinými méně omezujícími 
prostředky. Z výše uvedeného důvodu by to mělo být v 
kompetenci pouze Ministerstva zdravotnictví. S ohledem na 
charakter zásahu do práv účastníků by se mělo postupovat v 
souladu se správním řádem a nezavádět výjimky (viz odst. 2). 
 

Neakceptováno 
 
Naopak hierarchie státních institucí je zachována návrhem 
v předloženém znění. 
 
Vydávání OOP je správní činností, které ve většině případů 
mají v kompetenci prvostupňové orgány na příslušných 
úsecích státní správy. Na úseku regulace a dostupnosti 
léčiv je prvostupňovým orgánem SÚKL. Vydávání OOP je 
činností, které SÚKL již v jiných agendách realizuje. 
Zároveň je proti OOP možné podat opravné prostředky a je 
nanejvýš vhodné, aby orgán, který bude zákonnost OOP 
přezkoumávat, byl odlišný od orgánu, který OOP vydal. 
Toho by však nebylo docíleno v případě, že by OOP 
vydávalo Ministerstvo zdravotnictví. 
Nad to údaje, které jsou naprosto nezbytné pro 
vyhodnocení omezení reexportu, jsou přímo a 
nezprostředkovaně známé právě Státnímu ústavu pro 
kontrolu léčiv a umělé převedení agendy na Ministerstvo 
zdravotnictví by způsobilo jen administrativní překážky a 
prodlení v čase, bez jakékoli přidané hodnoty. 

Připomínka k Části první, bodu 7 k ustanovení § 33 odst. 2 
Požadujeme text, který se vkládá za větu čtvrtou upravit ve 
smyslu níže uvedeného odůvodnění.  

Neakceptováno 
 
Porušení ustanovení bude trestáno podle přestupkového 
zákona (250/2016 Sb.), který dostatečně řeší podmínky 
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Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení je velmi obtížné realizovat, primárně je 
nerealizovatelné pro vakcíny. Kromě toho je nutné toto 
ustanovení uvést do souladu s přestupkovým zákonem. Tyto 
povinnosti mohou být vymahatelné pouze za předpokladu 
neexistence liberačních důvodů, tedy zproštění odpovědnosti 
držitele rozhodnutí o registraci. V situacích, kdy držitel vynaložil 
potřebné úsilí na splnění právních povinností (např. smluvní 
pokuty pro subdodavatele zodpovědné za výrobu), nelze 
držitele rozhodnutí sankcionovat. 
 

odpovědnosti za přestupek a obsahuje mimo jiné 
ustanovení o zproštění odpovědnosti právnické osoby za 
přestupek (pokud právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila). 
Existenci vyšší moci již zohledňuje přestupkový zákon a 
z toho důvodu se jeví úprava v zákoně o léčivech jako 
duplicitní a předkladatel nevidí důvod, proč se vůči úpravě 
v přestupkovém zákoně zvláště vymezovat. 
 
Pokud by důvody, pro které nelze léčivé přípravky dodávat 
na trh, byly SÚKL zřejmé z jeho úřední činnosti např. 
závada v jakosti, non-compliance, je nepravděpodobné, že 
by zahajoval správní trestání. Nicméně i v případě, že by se 
tak stalo, má účastník řízení právo předložit skutečnosti a 
argumenty ve svůj prospěch a jsou-li odůvodněné, budou 
zohledněny. 

Připomínka k Části první, bodu 9 k ustanovení § 33a odst. 
(1) 
Požadujeme dotčená ustanovení upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Pokud Ústav bude zveřejňovat požadavky na komunikační 
rozhraní a požadovaný otevřený datový formát, je vzhledem k 
náročnosti uvedených opatření na straně výrobců, držitelů 
rozhodnutí o registraci a distributorů, nutné poskytnout 
minimálně 6 - 9 měsíční lhůtu pro jejich vývoj, implementaci do 
interních systémů před spuštěním emergentního systému do 
plného provozu. Emergentní systém výrazně zasahuje do 
zavedených obchodních vztahů a modelů fungujících v 
současné distribuční praxi v ČR.  
 

Akceptováno jinak 
 
Ze zkušeností regulátorů na Slovensku je patrné, že 
legisvakance v rozsahu 4 měsíců byla dostatečná pro 
vytvoření a zprovoznění emergentních systémů. 
 
Návrh bude dopracován tak, že SÚKL bude mít lhůtu 2 
měsíce po nabytí účinnosti zákona na zveřejnění 
jednotného komunikačního rozhraní, a držitelé rozhodnutí o 
registraci budou mít poté další 4 měsíce na implementaci a 
zprovoznění emergentních systémů. 

Připomínka k Části první, bodu 9 k ustanovení § 33a odst. 
(3)  

Neakceptováno 
 
Jak je uvedeno v odůvodnění, ustanovení míří na situace, 
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Požadujeme vypustit poslední větu v odstavci, a to následovně: 
„(3) Držitel rozhodnutí o registraci je povinen na základě 
objednávky zaslané prostřednictvím emergentního systému 
zajistit v souladu s tímto zákonem dodání hrazeného léčivého 
přípravku, jehož je držitelem rozhodnutí o registraci, lékárně za 
účelem výdeje pacientovi, a to do 2 pracovních dnů od doručení 
objednávky. V případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá 
k dispozici objednanou velikost balení, zajistí dodání jiné 
velikosti balení tohoto léčivého přípravku v odpovídajícím 
množství.“ 
 
Odůvodnění: 
Zajistit odpovídající množství jiného balení nelze v případě, kdy 
při nahrazení dojde k výdeji balení s větším obsahem 
terapeutických dávek, než je uvedeno u balení na receptu. 
Zejména u rozdílnosti v ceně terapeutické dávky anebo v 
případě opakovacích receptů je navíc i riziko prolomení 
preskripčních limitů. Nelze vydávat místo balení o 120 tabletách 
balení o 30 tabletách, když pacientovi určil lékař dobu užívání 
kratší, než umožňuje balení, které mu bylo skutečně v lékárně 
vydáno. V daném případě by držitel rozhodnutí o registraci měl 
mít možnost dodávku zajistit, nikoli povinnost. Kromě toho by v 
takovém případě měl mít provozovatel lékárny povinnost 
takovou dodávku přijmout. 
 

kdy držitel nemá požadovanou velikost balení k dispozici. 
V takovém případě je prioritou zajištění dostupnosti léčivého 
přípravku pacientovi, byť v jiné, než předepsané velikosti 
balení. Lpění na objednané velikosti balení by bylo proti 
účelu navrhované úpravy a znamenalo by, že pacient léčivý 
přípravek nedostane žádný. Prioritou je však zajištění 
alespoň nějaké varianty léčivého přípravku než žádné. I 
dnes je plně v souladu s platnými předpisy v takových 
situacích vydat jinou nejbližší velikost balení. Nevidíme 
důvod, proč by nefungovalo toto opatření, pokud si lékárna 
objedná menší množství tablet. Návrh není koncipován tak, 
že by náhradní varianta musela přesně odpovídat 
celkovému počtu jednotek lékové formy uvedenému 
v objednávce. Jinými slovy, objednávku 2 balení po 20 
tabletách by bylo možné, v případě nedostupnosti dané 
dvacetitabletové varianty, vykrýt dodáním 1 balení po 50 
tabletách, je-li dostupné. Na druhou stranu, výdej menšího 
počtu jednotek lékové formy, než bylo předepsáno, umožní 
pacientovi alespoň zahájení léčby a poskytne mu čas, aby 
jeho lékař našel alternativu nebo aby byl dostupný lék o 
větší velikosti balení. Proto je zcela na místě, aby pacientovi 
byl dodán léčivý přípravek i mnohem menší než 
požadované velikosti balení.  Pro vyšší právní jistotu však 
v návrhu zpřesníme opačné situace (výdej mnohem většího 
balení než bylo předepsáno). Zároveň bude doplněna, dle 
požadavku připomínkového místa, povinnost lékárny takový 
lék přijmout. 
Připomínáme, že se jedná o emergentní systém a z logiky 
věci lze předpokládat, že pacient daný lék zcela jistě 
potřebuje a bude rád i za jinou velikost balení. 
 

Připomínka k Části první, bodu 9 § 33a odst. (4)  
Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, jakou kvalifikaci má tato připomínka na mysli. 
Zákon o léčivech kvalifikaci lékárny nepoužívá a obsah 
tohoto pojmu tedy není jasný, ani v připomínce rozvedený a 
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Držitel rozhodnutí o registraci by neměl být povinen zajistit 
dodání také v případě, že nebude doložena patřičná kvalifikace 
ze strany lékárny s ohledem na požadavky správné distribuční 
praxe. Toto je důležité s ohledem na fakt, že přes emergentní 
systém může dojít k požadavku na dodávku od subjektu, jenž 
nemá s dodavatelem žádný smluvní vztah. Doložení potřebné 
kvalifikace jako zákonné povinnosti pro dodržení správné 
distribuční praxe je společně s definováním smluvního vztahu 
společně s vzájemně akceptovanými obchodními podmínkami, 
definicí splatnosti apod. podmínkou pro využití nároku na 
dodávku prostřednictvím emergentního systému. Nelze být v 
pozici dodávajícího v riziku, že bude muset dodat do 2 dnů 
někomu, kdo neakceptoval jeho obchodní podmínky. V 
takovém případě by došlo k tomu, že dodavatel bude v riziku 
dodávky v režimu, který je v zásadním rozporu s běžnou 
obchodní praxí v ČR. 

ani nemá definici v jakémkoli právním předpisu, na kterou 
by se bylo možné odkázat.  
Kvalifikace odběratele z pohledu správné distribuční praxe 
vyžaduje ověření skutečnosti, zda je odběratel oprávněný 
k zacházení s LP. To lze i v rámci dodávek LP 
v emergentním sytému učinit, např. v databázi lékáren na 
webových stránkách SÚKL a v případě pochybností lze 
oprávnění lékárny požadovat k předložení. Ale je třeba 
tento požadavek důsledně oddělit od souhlasu 
s obchodními podmínkami, což je věc zcela odlišná, 
nevyplývající ze správné distribuční praxe. 

Připomínka k Části první, bodu 9 k ustanovení § 33a odst. 
(6)  
Požadujeme vypustit poslední větu v odstavci, a to následovně: 
„Držitel rozhodnutí o registraci se zprostí povinnosti uvedené v 
odstavci 3, pokud přerušil nebo ukončil uvádění hrazeného 
léčivého přípravku na trh v České republice a tuto skutečnost v 
souladu s § 33 odst. 2 oznámil Ústavu. Dále se držitel 
rozhodnutí o registraci zprostí povinnosti uvedené v odstavci 3, 
prokáže-li, že nemohl dodat hrazený léčivý přípravek z důvodu 
působení vyšší moci. Zproštěním se povinnosti podle věty první 
nebo druhé není situace, kdy držitel rozhodnutí o registraci 
nebo osoby tvořící s držitelem rozhodnutí o registraci koncern 
upřednostní výrobu nebo dodávku léčivého přípravku pro jiný 
trh.“ 

Odůvodnění: 
Poslední věta je s ohledem na neurčitost termínu „upřednostní“ 
a zásadní charakter omezení jednání držitele rozhodnutí a 
omezení volného pohybu zboží neslučitelná s evropským 

Neakceptováno  
 
Porušení ustanovení bude trestáno podle přestupkového 
zákona (č. 250/2016 Sb.), který dostatečně řeší podmínky 
odpovědnosti za přestupek a obsahuje mimo jiné 
ustanovení o zproštění odpovědnosti právnické osoby za 
přestupek (pokud právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, 
které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila). 
Existenci vyšší moci již zohledňuje přestupkový zákon a 
z toho důvodu se jeví úprava v zákoně o léčivech jako 
duplicitní a předkladatel nevidí důvod, proč se vůči úpravě 
v přestupkovém zákoně zvláště vymezovat. 
 
Pokud by důvody, pro které nelze léčivé přípravky dodávat 
na trh, byly SÚKL zřejmé z jeho úřední činnosti např. 
závada v jakosti, non-compliance, je nepravděpodobné, že 
by zahajoval správní trestání. Nicméně i v případě, že by se 
tak stalo, má účastník řízení právo předložit skutečnosti a 
argumenty ve svůj prospěch a jsou-li odůvodněné, budou 
zohledněny. 
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právem. Zproštění povinností je navíc nutné navázat na 
principy přestupkového práva, a to nejen odkazem na vyšší 
moc, ale na možnost zproštění odpovědnosti držitele 
rozhodnutí o registraci z dalších liberačních důvodů. 

 

Připomínka k Části první, bodu 9 k ustanovení § 33c odst. 
(4)  
Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení nelze uplatnit u všech termolabilních přípravků. 
Ty podléhají u distributora jinému režimu a nárokům spojeným 
se sledováním teplot, než jsou vyžadovány v lékárnách. V 
tomto případě u termolabilních přípravků navrhujme přijmout 
ustanovení, že při nedodržení kontinuálního sledování teplot a 
jejich doložení má distributor právo vrácení takovéhoto zboží 
odmítnout. Termolabilní zboží již nebude možné znovu uvést do 
oběhu, fakticky by se tak toto opatření stalo pro termolabilní 
přípravky jednou z příčin snížené dostupnosti. 
 

Neakceptováno 
 
Není zřejmé, jaký problém by mohl vzniknout v případě 
vakcín. Většina vakcín není vydávána na recept v lékárně, 
ale je dodávána od distributora přímo lékařům, tedy 
zavedením emergentního systému se jejich způsob 
dodávání vůbec nedotkne. I v případě těch vakcín, které 
jsou vydávány na recept v lékárnách, není zřejmé, v čem 
spočívá podstata problému. Emergentní systém nijak 
nemění podmínky pro distribuci vakcín, jejich uchovávání 
v lékárnách a případné vratky, s výjimkou těch situací, kdy 
lékárna nedoloží podmínky uchovávání a tím nesplní 
podmínky pro jejich vrácení. Požadavek na doložení 
podmínek uchovávání léčivého přípravku v případě, že jej 
lékárna vrací, vyplývá z již platných vyhlášek. Tento 
požadavek bude platit i v případě vracení LP v rámci 
emergentního systému. Není potřeba tento požadavek 
duplicitně opakovat. 
 

Připomínka k Části první, bod 27 k ustanovení 99 odst. (2) 
Požadujeme dotčený odstavec vypustit. 
Odůvodnění: 
Toto nové ustanovení nijak nesouvisí se zaváděným 
emergentním systémem, proto ho navrhujeme vypustit. Kromě 
toho zasahuje do obchodního tajemství dotčených stran. 
 

Neakceptováno 
 
Požadavek není odůvodněný, vypuštěním novelizačního 
bodu 27 by bylo omezeno zveřejňování údajů, která jsou již 
dlouhá léta zveřejňovány, např. databáze lékáren, seznam 
distributor, a výrobců, aj. 
Veřejný zájem na publikaci těchto údajů ve formě open dat 
daleko převyšuje soukromý zájem na jejich utajování. 

Připomínka k Části první, bod 13 k ustanovení § 77c 
Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak  
 
 
Navrhujeme komplexní úpravu § 77c, jehož znění je plně 
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Ministerstvo zdravotnictví má v úmyslu inspirovat se slovenskou 
úpravou tzv. reexportu v § 19a odst. 2 a 3 slovenského zákona 
č. 362/2011 Zz., o liekoch a zdravotníckych pomôckach (tzv. 
slovenský model). Domníváme se, stejně jako Evropská 
asociace euro-farmaceutických společností, EAEPC, že 
slovenský model založený na předchozím písemném pověření 
(tj. povolení) konkrétního exportujícího distributora od držitele 
rozhodnutí o registraci, porušuje články 35 a 36 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), a tudíž je v rozporu 
s primárním právem Evropské unie. 
 
EAEPC doručila formální stížnost proti slovenskému Zákonu o 
liekoch Evropské komisi v prosinci 2016 (CHAP(2016)3764). 
Tato stížnost byla oficiálně uzavřena Evropskou komisí, DG 
GROW (Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs), 17. května 2018 
(Ares(2018)2574245). 
 
Komise se jasně vyslovila, že systém předchozího souhlasu 
držitele rozhodnutí o registraci léčiva s jeho vývozem, zavedený 
zákonem, představuje opatření, které má rovnocenný účinek 
jako množstevní omezení vývozu léčivých přípravků podle 
článku 35 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise dále 
poznamenala, že se situace jeví de facto jako úplný zákaz 
exportů, a to právě z důvodu požadavku na distributory mít 
předchozí souhlas držitele rozhodnutí o registraci, tedy 
soukromého podnikatele, který má primárně zájem na 
zabránění paralelní distribuce a neudělení jakéhokoliv takového 
souhlasu. Ve svém posouzení vztahujícím se k článku 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie Komise dále uvádí, že i 
když uznává legitimní cíle slovenských orgánů zabránit 
nedostatkům a určitá opatření mohou být za tímto účelem 
odůvodněna v souladu s článkem 36 SFEU, Komise 
nepovažuje tento specifický mechanismus zákazu vývozu za 
vhodný a nezbytný. 
 

v souladu s čl. 35 a 36 SFEU. 
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Připomínka k Části druhé, k ustanovení § 39k 
Požadujeme ustanovení § 39k – Mimořádné opatření pro 
zachování dostupnosti nenahraditelných hrazených léčivých 
přípravků; novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. vypustit. 
Odůvodnění:  
Není zcela jasné, jak bude interpretována podmínka „jehož 
nedostupnost hrozí nebo již nastala“, a to z toho důvodu, aby 
taková podmínka nebyla extendována na situace, kdy SÚKL 
stanoví (v řádném řízení) maximální cenu či úhradu velmi nízko 
nebo zdravotní pojišťovny neuzavřou centrové dodatky a v 
důsledku toho se léčivý přípravek stane „nedostupným“, pak 
bude vydáno opatření o jiném léčivém přípravku, o kterém 
SÚKL prohlásí, že je „zaměnitelný“ a dle § 39k odst. 2 mu 
stanoví úhradu, ačkoli ve skutečnosti nebude dostatek klinické 
evidence.  
Pokud by předkladatel na uvedeném znění trval, pak žádáme, 
aby § 39 odst. 4 věty poslední znělo: „Účastníky řízení jsou 
žadatel a osoby uvedené v § 39f odst. 2 a držitel rozhodnutí o 
registraci nedostupného hrazeného léčivého přípravku, jehož 
nedostupnost vedla k vydání mimořádného opatření, není-li 
osobou uvedenou v § 39f odst. 2.“ 

Neakceptováno 
 
Obavu o chybném vyhodnocení zaměnitelnosti Ústavem 
neshledáváme za relevantní, neboť i v případě výpadku 
dostupnosti hrazeného přípravku nelze automaticky 
presumovat nedostatek údajů o jeho klinické evidenci, která 
nadto nemusí být nutným a jediným podkladem při 
hodnocení zaměnitelnosti přípravků. Údaje o složení či 
účinnosti obou léčivých přípravků budou Ústavu známy 
např. z SPC, podkladů dostupných z úřední činnosti Ústavu 
či relevantních studií, které již byly posuzovány při registraci 
nebo vstupu aktuálně nedostupného léčivého přípravku do 
systému úhrad, případně při jeho registraci. § 39k 
v předloženém znění tak navrhujeme zachovat. 
 
Ustanovení § 39k je naprosto nezbytné pro zajištění 
finanční dostupnosti léčiv pro pacienty v ČR a jiným než 
předloženým návrhem zákona tohoto nelze docílit. Zájem 
na zajištění dostupnosti léčivého přípravku je tak zde zcela 
prioritní. V každém správním řízení musí být vždy 
individuálně posouzen veřejný zájem a je zjevné, že 
zejména namítaný příklad s neuzavřením centrového 
dodatku by zcela jistě neobstál. 
 
 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 
 
legislativa@uo
ou.cz 

Část D důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 
jen „DPIA“) je nutné dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhovatel správně v DPIA zhodnotil dopady návrhu na 
pacienta, jakožto subjekt údajů. Nicméně v DPIA, jakožto 
komplexním nástroji, by měli být popsány všechny navrhované 
změny pro všechny subjekty údajů. Příkladem budiž článek 1 
bod 27 návrhu. Dřívější znění zákona o léčivech uvádělo, že 
Ústav nebo Veterinární ústav ve svém informačním prostředku 
zveřejňují seznamy distributorů, lékáren a zprostředkovatelů. 

Akceptováno 
 
Aby SÚKL mohl i nadále zveřejňovat seznam lékáren, 
distributorů a výrobců, zprostředkovatelů ve stávající 
podobě, kdy jsou v těchto seznamech uváděny i osobní 
údaje je nutné toto zveřejňování v § 99 ponechat ve 
stávajícím znění a doplnit jej o skutečnost, že kromě té 
dosavadní podoby zveřejňuje SÚKL tyto údaje také formou 
open dat umožňující strojové zpracování. DPIA byla 
náležitě doplněna. 
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Nynější znění uvádí, že Ústav zveřejňuje seznamy lékáren, 
dodavatelů a zprostředkovatelů způsobem umožňujícím 
dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, 
přičemž navrhovatel pamatuje, že v seznamech mohou být 
uvedeny i fyzické osoby.  Z hlediska osobních údajů se tak 
jedná o změnu, kterou by mělo DPIA reflektovat.  
Při provádění DPIA se doporučuje postupovat podle návodu 
dostupného zde https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-
na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-
dpia/ds-5344. 

Česká 
lékárnická 
komora 
 
jmarsik@outloo
k.cz 

ad část první, Čl. I, bod 5 - § 13 odst. 3 písm. q) 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Podle nového ustanovení má být systém eReceptu zpřístupněn 
držiteli rozhodnutí o registraci nebo distributorovi za účelem 
ověření existence elektronického receptu, jehož identifikátor má 
být součástí objednávky v emergentním systému (dále jen 
„EGS“). Bez ohledu na další výhrady k EGS nesouhlasíme 
s tím, že by zákonné řešení předpokládalo dvojí návštěvu 
pacienta v lékárně. První za účelem předání identifikátoru a 
druhou za účelem výdeje léčivého přípravku (dále jen „LP“) 
dodaného v EGS. To, že k těmto situacím dochází i 
v současnosti, je bohužel důsledek nedostatku LP nebo jejich 
selektivní distribuce do lékáren. Důsledek, o jehož odstranění je 
třeba usilovat. Nikoliv jej konzervovat zákonem. 
 
Pokud už by měl být zaveden nějaký model EGS, musel by 
zaručovat dodávky LP jen ve zcela výjimečných případech. 
Nesměl by se stát běžným distribučním modelem pro dodávky 
LP do lékáren, protože jeho administrativní a časová náročnost 
vylučuje, aby lékárny takto běžně zajišťovaly LP pro své 
pacienty. Anebo ano, ale pak by bylo nutné pro lékárny zajistit 

 
Neakceptováno 
  
 
Konstatování připomínkového místa bez návrhu 
konkrétního řešení či konkrétní úpravy textu. Připomínka 
neodpovídá Legislativním pravidlům vlády. 
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navýšení odměny za jejich práci spojenou s objednávkami 
v EGS. 
 
Podle názoru MZd vyjádřeného ve vnitřním připomínkovém 
řízení: „Hlavním problémem v současnosti není, že pacient musí 
do lékárny dvakrát (to v současné době není výjimečné, neboť je 
zcela nereálné, aby kterákoliv lékárna v danou chvíli 
disponovala kterýmkoliv z téměř 5.500 hrazených LP, které jsou 
aktuálně v ČR obchodovány). Hlavním problémem ale je, že 
lékárna není schopna lék vůbec získat. Návrh MZ proto přináší 
jistotu realizace objednávky. 
 
MZ nesouhlasí s tvrzením, že důvodem pro situace, kdy pacient 
musí navštívit lékárnu dvakrát, je nedostatek léků či selektivní 
distribuce. Naopak ze zkušenosti MZ i SÚKL jednoznačně 
vyplývá, že většinu případů tvoří čistě obchodní rozhodnutí 
provozovatele lékáren, který optimalizuje ekonomickou situaci 
lékárny (zejména cash-flow) a léky, které nejsou 
vysokoobrátkové v dané provozovně, raději na svém skladu 
neudržuje. 
 
Emergentní systém by měl být výjimečným opatřením, jehož 
finanční zátěž (i díky regulaci rozdělení obchodní přirážky) 
ponesou držitelé rozhodnutí o registraci, a minimalizace jeho 
využití (dodávání do standardního distribučního řetězce) je 
v jejich zájmu.“ 
 
Úkolem lékové politiky není identifikace „hlavního“ problému a 
opomíjení těch ostatních. Dvojí návštěvy pacienta v lékárně 
nejsou něco, co by si lékárník nebo ČLnK troufali jakkoliv 
bagatelizovat. Každé legislativní opatření by kromě jiného mělo 
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přinášet i řešení nepřijatelného nedostatečného zásobování léky, 
které nutí pacienta vykonávat kvůli výdeji jednoho léku více 
návštěv v lékárně. Způsob vypořádání pouze vede k obhajobě 
emergentního systému za každou cenu. Jak ale ČLnK vysvětluje 
níže, ve skutečnosti jde jen o nástroj, který výrobcům některých 
vybraných léků ve spolupráci se smluvními distributory zvýší 
administrativní náročnost jedněch lékáren při objednávání léků 
oproti jiným, privilegovaným lékárnám, kterým budou léky 
dodány přímo. Emergentní systém ze své podstaty 
nedostupnost léčivých přípravků, které na trhu opravdu 
nejsou přítomny, neřeší, protože ani nemůže. Kde lék není, 
není jej možné dodat v žádném systému. Emergentní systém 
pouze vytváří překážku a komplikaci na cestě léku do 
lékárny tam, kde jí není třeba, protože již při marném 
dvojím objednání léku, které musí lékárna absolvovat jako 
podmínku pro možnost objednávky v emergentním systému, 
bude lék k dispozici, a není žádný důvod, aby nebyl lékárně 
dodán i bez EGS. K tomu by stačilo důsledně prosazovat 
povinnost distribuce dodat do lékárny objednaný lék do 
dvou pracovních dnů. Paradoxně právě toto pravidlo má být 
ale novelou zrušeno.  
 
 
MZd „našlo“ pravou příčinu dvojích návštěv pacienta v lékárně. 
Nemá jí být nedostupnost léků, ale čistě obchodní rozhodnutí 
provozovatele lékárny. Pokud už se MZd do podobných 
spekulací pouští, pak ať je doloží čísly. Jinak je nedůstojné jeho 
postavení, aby zcela jasnou příčinu dvojích návštěv pacienta 
v lékárně, jíž nedostatek léků je, hledal v obchodní politice 
lékáren. Lékárny v současné době skutečně udržují menší 
zásoby, než v dřívějších dobách. Je to umožněno zejména 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo si odporuje. Výše považuje emergentní 
systém za nástroj zvýhodnění jedněch lékáren oproti jiným, 
a zde naopak tvrdí, že přes emergentní systém nebudou 
dodávány léčivé přípravky vůbec, protože nebudou 
dodávány na trh. 
 
 
 Podmínka ověření možnosti dodat léčivý přípravek ze 
standardního distribučního řetězce alespoň u dvou 
distributorů nebyla správně pochopena. Účelem je předejití 
zneužití emergentního systému. S ohledem na zvýšené 
náklady, které budou spjaty s dodáváním léčiv skrze 
emergentní systém, a které jdou k tíži držitele rozhodnutí o 
registraci, je zcela zřejmé, že není v zájmu držitele 
rozhodnutí o registraci dodávat léky skrze emergentní 
systém. Je tedy zapotřebí založit taková opatření, která 
zajistí, že emergentní systém bude lékárnou spuštěn až 
v případě, kdy je to skutečně potřeba – tedy v případě, že 
není schopna získat léčivý přípravek v běžné distribuční síti. 
Jako proporciální a odůvodnitelné se jeví vyzkoušet 
objednávku alespoň u dvou distributorů – nad to má lékárna 
návrhem novely zajištěno, že bude známo, kteří konkrétní 
distributoři dodávají tento léčivý přípravek standardně (resp. 
kterým distributorům ho dodává držitel rozhodnutí o 
registraci). Emergentní systém tudíž neklade bezúčelné 
překážky. 
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pružnou nabídkou distribučních služeb, a jsou k tomu také 
nuceny cenově regulační politikou státu. Každá lékárna ale má 
přehled o tom, které léčivé přípravky pro své pacienty potřebuje, 
a vůbec nejde jen o vysokoobrátkové položky. Dvojí návštěva 
v lékárně tak hrozí jen pacientovi, který přichází s receptem na 
lék, který je na místní poměry „exotický“. Nepoměrně větší 
příčinou dvojích návštěv tak je zcela jednoznačně nedostupnost 
léčivých přípravků. Od MZd se pak očekává, že bude dělat vše 
pro to, aby proti jejím nešvarům hledalo řešení. Nikoliv, že je 
bude zdůrazňovat. A emergentní systém je historicky první 
pokus legislativně dvojí návštěvu pacienta v lékárně posvětit. 
Těm, kteří spekulují o tom, jak fungují lékárny, by prospělo, 
kdyby se s praxí lékáren seznámili osobně, aby se nedopouštěli 
zbytečných omylů, jako je tento. Věděli by, že lékárny jsou 
nuceny k udržování malých zásob léků také v důsledku jiného 
legislativního nedostatku – povinnosti snížit cenu léčivého 
přípravku na skladě i pod nákupní cenu v důsledků nepřetržitě 
hrozícího snížení ceny Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 
Věděli by, že zájmem lékáren a lékárníků je především vycházet 
vstříc pacientům, takže pro ně udržují takové zásoby, z nichž je 
uspokojí hned při první návštěvě. Toto nejsou schopni naplnit 
jen u nedostupných léků. 
 

Pokud je pravdivý argument, že není žádný důvod, aby 
nebyl lékárně léčivý přípravek dodán i bez emergentního 
systému a tento pak klade zbytečné překážky k 
jeho dodání, je otázkou, proč tedy k nedodávání do lékáren 
ustavičně dochází, a trh si sám není schopen poradit, na 
což ČLnK soustavně upozorňuje. Bohužel je zřejmé, že bez 
vymahatelného nástroje, jakým emergentní systém je, není 
možné garantovat dodání konkrétního léku do konkrétní 
lékárny za účelem uspokojení potřeb konkrétního pacienta. 
Připomínkové místo nenapadá žádné konkrétní ustanovení 
ani nevnáší žádný konkrétní návrh řešení v podobě lepšího 
nástroje než emergentní systém, který by netrpěl žádnými 
chybami, které jsou emergentnímu systému vyčítány. 
 
 
Pokud je návrh „posvěcením“ dvojích návštěv pacientů 
v lékárně, jak tvrdí ČLnK, pak to ale logicky znamená, že 
samo ČLnK připouští, že je to již nyní běžný stav. 
 
 
Argument obav z nutnosti snížení ceny v důsledku změn 
regulované ceny jako důvod pro malé zásoby v lékárně je 
zcela irelevantní a účelový. Podle zákona o cenách i podle 
ustálené rozhodovací praxe je lhůta pro doprodej za 
původní, nesnížené ceny, v délce 3 měsíců, což jistě 
nesvědčí potřebě zásadně optimalizovat zásoby.  

 ad část první, Čl. I, bod 7 - § 33 odst. 2 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
ČLnK navrhovala původní lhůtu 180 dnů zkrátit z důvodu 
přílišné délky na 60 dnů. 
 
MZd lhůtu zkrátilo na 120 dnů s tím, že „kratší lhůta není 

Neakceptováno 
 

Lhůta 180 dnů je adekvátní s ohledem na různorodost léčiv 
a frekvencí dodávek léčivých přípravků na trh. S ohledem 
na tisíce léčivých přípravků dodávaných na trh v ČR od 
stovek výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci, je potřeba 
nastavit taková pravidla, která budou vymahatelná vůči 
všem bez rozdílu. Je zjevné, že některé druhy léčivých 
přípravků se předepisují a používají v určitých sezónách, a 
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proporcionální s ohledem na požadovaný stav a trestání držitele 
rozhodnutí o registraci za nedodávání léčiv se snadno může 
dostat do rozporu se zájmem státu na to, aby držitel vůbec dodal 
nějaká balení léčiv na trh. Z pohledu držitele by tak mohlo být 
vhodnější rovnou ukončit dodávky na trh, což by dostupnosti 
léčiv zcela jistě neprospělo.“  
 
ČLnK 120 dnů považuje stále za příliš dlouhou lhůtu. Podle 
jejího názoru se výrobce pro ukončení dodávek na trh rozhodne 
kvůli příliš nízké regulované ceně, nikoliv kvůli délce této lhůty. 
 

jejich nedodávání na trh mimo obvyklou sezónu 
nezpůsobuje zásadní problém s dostupností zdravotní 
péče. Stejně tak celá řada léčiv se dodává nepravidelně 
z důvodu plánování a omezených výrobních kapacit a 
přitom je plánování nastaveno dle potřeb pacientů. Je 
neúčelné a v rozporu se zamýšlenými cíli regulace trestat 
dostupnost takových léčivých přípravků, která bude 
postačující, avšak převyšují 60 dnů výpadku v roce, jak 
navrhuje připomínkové místo. 

ad část první, Čl. I, bod 8 - § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navržené ustanovení nepřiměřeně oslabuje povinnost zajistit po 
uvedení léčivého přípravku do oběhu léčivý přípravek pro 
potřeby pacientů v České republice jeho dodávkami v 
odpovídajícím množství a časových intervalech. I jen nepatrné 
zajištění dodávek běžnou distribucí vedle většinových dodávek 
EGS bude možné považovat za plnění této povinnosti. 
Povinnost zajistit dodávky musí pro výrobce platit stále v plném 
rozsahu i bez EGS. 
 
MZd této obavě oponovalo: „Pokud by došlo za standardních 
podmínek k obcházení povinnosti dodávek, tak se s tím Ústav 
vypořádá individuálně ve správním řízení. Obcházení povinnosti 
dodávek (např. dodáním jediného nebo zanedbatelného počtu 
balení) bude Ústav schopen postihovat a v jednotlivých 
správních řízení případ od případu individuálně vyhodnocovat, 
zda dochází k obcházení daného ustanovení či nikoliv (jedna 

Vysvětleno 
 
 
 
S připomínkovým místem není předkladatel v rozporu. 
Povinnost zajistit dodávky musí platit v plném rozsahu. 
Obcházení dostupnosti formou většinového dodávání léčiv 
skrze emergentní systém je nežádoucí a jako takové by 
bylo postižitelné již podle znění uvedeného v návrhu 
zákona. 
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krabička za rok v případě přípravku, který se dodává ročně 
v řádech desítek či stovek tisíců balení, by zcela jistě byla 
obejitím zákona, a bylo by možné tento postup trestat).“ 
 
Hrozí, že držitel povinnost mimo EGS splní jen v nepatrném 
rozsahu. ČLnK vítá závazek Ústavu řešit ve správním řízení 
obcházení povinnosti dodávek, ale na stíhání pouhého obcházení 
zákona nevěří. Ústav nebyl schopen se s obcházením zákona 
ohledně neplnění povinností držitelů a distributorů při 
dodávkách léčivých přípravků vypořádat ani dosud a měl 
k tomu dostatek příležitostí. Navíc není vůbec zřejmé, z čeho lze 
usuzovat na postižitelné obcházení zákona v případě, že držitel 
registrace za pomoci distribuce zajistí „běžné“ dodávky jen do 
vybraných lékáren s tím, že všechny ostatní budou muset 
využívat EGS. Takový postup ČLnK očekává, půjde o postup, 
který Ústav nebude schopen postihovat, protože bude zcela 
v souladu se zákonem, a zákon sám se tak stane nástrojem 
nerovného přístupu lékáren k lékům. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádná část platného zákona neobsahuje takové 
ustanovení, které by zakotvovalo povinnost dodávek, která 
by byla měřitelná a vymahatelná. 
 
 
 
Jak již bylo uvedeno, je nedůvodné předpokládat, že 
záměrem držitele rozhodnutí o registraci bude dodávat 
určitým odběratelům jen skrze emergentní systém. 
Vzhledem k tomu, že tento režim dodávek bude pro držitele 
rozhodnutí o registraci nákladnější, je z ekonomického 
hlediska nesmyslné jej úmyslně využívat. 

ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33a 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
EGS je navrhován jako výjimečné řešení zaručující dostupnost 
LP pro lékárny do 2 pracovních dnů od objednávky zaslané 
v EGS. Podmínkou objednávky je předchozí dvojí neúspěšné 
objednání LP u distributorů, kterým jsou podle EGS LP 
dodávány. První dojem je tedy takový, že EGS bude držitele 
registrací nutit k tomu, aby zajistili dodávku LP, který není 
lékárně schopen dodat distributor. Což by při zachování 
výjimečnosti EGS mohlo být i užitečné. 

Neakceptováno 
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Při bližším prozkoumání §§ 33a až 33c je však zřejmé, že spíše 
než zajištění LP, které není distributor schopen dodat, půjde o 
zajištění LP, které distributor není ochoten dodat. Přesto, že je 
má k dispozici a že je některým lékárnám dodává, zatímco 
jiným ne. Anebo je nemá přímo k dispozici, ale je schopen si je 
velmi rychle obstarat. Neboť celý EGS stojí a padá na tom, že 
držitel registrace nebude tím, kdo fyzicky LP do lékárny dodá. 
Bude k tomu potřebovat a využívat distributora. To vyplývá i 
z textu návrhu novely. A bude nucen distributorovi dodat LP tak 
rychle, aby i při tomto modelu byla dodávka LP do lékárny 
zajištěna do 2 pracovních dnů. 
 
Pak je zcela zbytečné, aby EGS nutil provozovatele lékáren 
k marným objednávkám u dvou distributorů, když to bude 
nepochybně některý z těchto distributorů, který dodávku LP do 
lékárny uskuteční. Do dvou pracovních dnů. Proč tedy 
provozovatele lékáren nutit k tomu, aby dvakrát zbytečně 
objednávali, následně objednávali v EGS, prokazovali dvě 
předchozí marné objednávky, přikládali identifikátor 
elektronického receptu, následně hlídali, jestli je držitel 
registrace neodmítne a případně rušili záznam v CÚER, a to pod 
hrozbou sankce? Proč toto vše, když již na základě objednávky 
lékárny může přímo distributor zajistit, aby do dvou pracovních 
dnů dokázal LP do lékárny dodat. Fakticky jde o zcela stejný 
výsledek, ale lékárna bude ušetřena mnohé zbytečné práce. 
 
Návrh neobsahuje žádná ustanovení, která by bránila 
distributorům některým lékárnám LP dodávat, zatímco jiným 
dodávky odmítat, a vystavovat je tak nutnosti využívat EGS. 
EGS tak jen vytvoří prostředí, ve kterém bude existovat nerovný 

 
 
Jedná se o domněnky a hodnocení návrhu, aniž by byla 
navrhována konkrétní opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opět, jak bylo uvedeno výše, pokud by to mělo být takto 
jednoduché, proč to již dnes držitelé rozhodnutí o registraci 
nezajišťují? Proč tedy vzniká tento problém? 
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přístup lékáren k LP. Lékárny odkázané na EGS budou muset 
vynaložit mnohem větší množství práce a času na to, aby jim byl 
lék dodán. Proto s takto pojatým EGS, kromě již zmíněné nutné 
dvojí návštěvy pacienta v lékárně, ČLnK nesouhlasí. 
 
MZd k připomínce ČLnK uvedlo: „Návrh ukládá povinnost 
zajistit dodávky držiteli rozhodnutí o registraci a neurčuje, jak 
to má učinit – zda sám (je-li sám držitelem distribučního 
oprávnění) nebo prostřednictvím distributora. Držitel 
rozhodnutí o registraci (nemá-li povolení k distribuci) není sám 
o sobě oprávněn zacházet s léčivými přípravky (viz zákon o 
léčivech), dodat do lékárny může pouze, je-li současně držitelem 
oprávnění k distribuci. Proto je text návrhu zákona psán tak, jak 
je. To, jak znění interpretuje připomínkové místo (čeho se 
obává), se tedy nezakládá na pravdě.  
 
Lékárna má dle zákona povinnost získávat výhradně od držitele 
povolení k distribuci. Držitel může na trh dodávat 
prostřednictvím více distributorů. Aby však byla omezena zátěž 
lékáren povinností vyzkoušet všechny distributory, je využití 
emergentního systému podmíněno pouze 2 neúspěšnými pokusy.  
 
Z připomínky není zřejmé, proč by distributor, pokud má léčivý 
přípravek k dispozici, jej nedodal objednávající lékárně (jeho 
zisk je přímo úměrný objemu dodávek). Nad rámec uvedeného 
ukládá návrh povinnost zajistit dodávky přímo držiteli, proto 
nelze předpokládat, že by držitel omezoval distributory v dodání 
léčivého přípravku, které již mají, ve prospěch dodávek 
prostřednictví emergentního systému, který je i pro něj 
administrativně a finančně náročnější. Držitel rozhodnutí o 
registraci nemá motivaci dodávat léky jen skrze emergentní 

 
 
 
Konstatování připomínkového místa. 
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systém, neboť je to pro něj logisticky i finančně mnohem více 
zatěžující. 
 
Dále distributor dodávající léčivý přípravek v rámci 
emergentního systému nemůže dodávku odmítnout, ale zajišťuje 
dodání léčivého přípravku do lékárny pro držitele a základě 
jeho pokynu po obdržení objednávky přes emergentní systém. 
Obava, že by distributor nedodával léčivé přípravky některým 
lékárnám, jde-li o objednávky a dodávky v rámci emergentního 
systému, je tedy zcela lichá. Odpovědnost za nedodání léčivého 
přípravku v rámci emergentního systému má držitel rozhodnutí 
o registraci. Nebude-li tedy objednávka uspokojena, Ústav ve 
správním řízení za porušení předmětných ustanovení zákona 
potrestá držitele rozhodnutí o registraci udělením sankce.“ 
 
MZd reagovalo jen na některé části připomínky a vyhnulo se 
jejímu hlavnímu smyslu, jímž je to, že pokud už v rámci EGS 
bude reálné, aby držitel registrace splnil svou povinnost dodat 
do dvou pracovních dnů lék do lékárny, pak bude reálné i to, 
aby tuto povinnost splnil distributor rovnou v rámci běžné 
objednávky. A právě proto je EGS jen zbytečnou komplikací, 
která ještě více zvýrazní nynější diskriminační model distribuce 
léčivých přípravků. 
 
MZd píše, že z připomínky není zřejmé, proč by distributor, 
pokud má léčivý přípravek k dispozici, jej nedodal objednávající 
lékárně. Přitom jsou mu dostupné údaje, že lékárny dlouhodobě 
čelí selektivním dodávkám léků, kdy některým lékárnám 
dodávány jsou a jiným ne. ČLnK nebude spekulovat o 
důvodech, proč tomu tak je. Podstatné je, že tomu tak je. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak již bylo opakováno, není zřejmé, kam připomínkové 
místo směřuje. Emergentní systém považuje ČLnK za 
zbytečný, domnívá se, že pravidelnost dodávek lze zajistit i 
bez něj, ale přitom neuvádí jak, a zároveň opakovaně 
mediálně prohlašuje, že dodávky v současnosti zajištěny 
plynule nejsou. Připomínky postrádají konkrétní návrhy. 
 
 
 
 
 
 
 
MZ ani SÚKL žádnými důkazy v tomto smyslu nedisponuje.  
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MZd se rovněž podivuje nad předpokladem, že by držitel 
omezoval distributory v dodání léčivého přípravku. ČLnK také 
neví, proč by to měl dělat, resp. nebude o jeho důvodech 
spekulovat. MZd se ale zcela vyhýbá tomu, aby vysvětlilo, proč 
trvá na emergentním systému, když v jeho rámci má držitel 
registrace (po mnoha zbytečných krocích lékárny) dodat lék do 
dvou pracovních dnů, přičemž povinnost ve stejné lhůtě dodat 
do lékárny lék má již dnes distributor. Jestliže dokáže držitel 
registrace tuto svou povinnost v rámci EGS splnit, a tedy 
prostřednictvím distributora dodat, proč tak nemůže učinit 
rovnou poté, co lékárna učiní první objednávku u tohoto 
distributora?  
 
MZd zcela nepochopilo obavu ČLnK. Ta se neobává toho, že 
distributor by dodával nebo nedodával jen některým lékárnám 
až při dodávce v rámci EGS. ČLnK se obává, že některým 
lékárnám dodá přímo, a ty tak nebudou nuceny podrobovat se 
objednávce v EGS. Tím vznikne nerovné postavení mezi 
lékárnami, protože jedny budou muset vynaložit mnohem více 
úsilí, času a práce na to, aby lék obdržely. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jak se držitel dozví, že lékárna se u distributora pokoušela 
objednat? Držitel s distributorem nemusí mít žádný smluvní 
vztah. 
 
 
 
Tyto obavy nebyly podloženy, nejsou podloženy ani 
recentní zkušeností ze slovenského trhu, kde systém již 
dlouhou dobu funguje, a předkladatel uvedl celou řadu 
relevantních argumentů vysvětlujících, že dané obavy 
nejsou na místě. 
 

ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33a 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Aby bylo zajištěno, že emergentní systém (EGS) bude skutečně 
využíván jen ve výjimečných případech, navrhujeme, aby: 
- byl držitel registrace povinen v EGS dodávku zajistit za cenu 
odpovídající nejnižší ceně, za kterou dodává v ČR do jakékoliv 
lékárny, 
- bylo v návrhu postaveno najisto, že lékárně přípravek dodává 

Neakceptováno  
 
 
 

 
Takové ustanovení by jen stěží bylo vymahatelné. Ani 
odebírající lékárna a v zásadě ani regulátor nemá možnost 
ověřit, zda cena konkrétní dodávky zboží je nejnižší ze 
všech dodávek do jakékoliv lékárny v ČR. Takové 
ustanovení by bylo jen formálně apelující, bez možnosti 
skutečného ověření a vymožení. Právní úprava má být 
jasná a vymahatelná. 
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ve smyslu prodává výrobce, a pokud se na dodávce podílí 
distributor, pak jen jako logistický subjekt bez nároku na 
distribuční přirážku, 
- bylo v textu zákona to, co je uvedeno v důvodové zprávě: 
„Náklady na dodání léčivých přípravků objednaných v rámci 
emergentního systému nesou držitelé rozhodnutí o registraci.“  
 
MZd k této připomínce uvedlo, že „pro dodávky v emergentním 
systému stanoví rozdělení marže mezi lékárnu a distributora 
v cenovém předpise, tak aby se předešlo případnému přenášení 
nákladů na lékárny a aby lékárně zůstala větší část celkové 
regulované maximální obchodní přirážky a přirážka distributora 
se pohybovala na úrovni přirážky, kterou si uplatňuje při 
standardní distribuci. 
 
Nedochází-li k porušení pravidel cenové regulace, může i dnes 
držitel rozhodnutí o registraci uvádět na trh léčivý přípravek za 
cenu nižší než je stanovená cena maximální, a to dokonce pro 
jiné distributory (potažmo lékárny) za jiné ceny. MZ ani Ústav 
přitom nedisponují cenovými údaji o všech jednotlivých 
obchodech v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů a proto 
nejsou technicky schopni kontroly toho, co připomínkové místo 
požaduje.“ 
 
MZd slíbilo již v roce 2018 zastropování přirážky distributora, a 
tím její oddělení od přirážky lékárny. ČLnK trvá na své 
připomínce a navrhuje, aby MZd obě přirážky oddělilo bez 
ohledu na (ne)zavedení EGS, a splnilo tak svůj slib. 
 
Návrh novely bude projednáván až po přijetí jiné novely zákona 
o léčivech, v níž MZd prosazuje toto: 

I držitel rozhodnutí o registraci může být v roli distributora. 
Předkladatel v rámci veřejného představování systému 
nabídl alternativní řešení – pro dodávky v rámci 
emergentního systému by mohlo dojít v cenovém předpisu 
k fixnímu zastropování obchodní přirážky distributora tak, 
aby největší část přirážky zůstala lékárně. Způsob a forma 
provedení je k diskuzi v rámci zpracování návrhu cenového 
předpisu MZ. Na předmětný návrh novely zákona toto 
rozdělení obchodní přirážky nemá vliv. 
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"Držitel rozhodnutí o registraci poskytuje Ústavu úplné a 
správné údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených 
na trh v České republice elektronicky; poskytované údaje 
obsahují identifikaci držitele rozhodnutí o registraci, identifikaci 
léčivého přípravku, údaj o ceně léčivého přípravku a informaci 
o tom, zda byl léčivý přípravek dodán lékárně nebo 
distributorovi;“ 
 
Námitka, že MZd ani Ústav nedisponují cenovými údaji, tedy 
odpadá. 
 

Argumentace je irelevantní, hlášení o ceně se týká 
konkrétní dodávky konkrétního léčivého přípravku. 
Takových dodávek u stejného léčivého přípravku může být 
mnoho a přitom každá dodávka (i vůči různým odběratelům) 
může mít jinou reálnou cenu. V jeden okamžik tedy na trhu 
neexistuje jedna univerzální reálná cena výrobce léčivého 
přípravku. Regulátorovi není a ani nemůže být známo, zda 
v konkrétním případě při hlášení dodávky s cenou léku se 
jedná o dodávku v emergentním systému konkrétní lékárně, 
proto není možné ověřit reálnou cenu v konkrétním 
smluvním vztahu na základě obecného hlášení podle 
zákona o léčivech. Předkladatel trvá na tom, že „MZ ani 
Ústav přitom nedisponují cenovými údaji o všech 
jednotlivých obchodech v rámci dodavatelsko-
odběratelských vztahů“ a novela zákona o léčivech (ST 302) 
na tom nic nemění. 

ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33a odst. 2 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Aby byl EGS funkční a rychlý, měl by držitel registrace potvrdit 
doručení objednávky elektronicky. „písemně“ sice může 
znamenat i elektronicky, ale nevylučuje i listinnou formu, která 
vhodná není. Zákon sice podle tvrzení MZd nepředpokládá 
potvrzení objednávky v listinné podobě, spíše ale jde jen o 
předpoklad MZd. Ze samotného znění to jednoznačně 
nevyplývá. Proto by mělo být doplněno. 
 

Akceptováno 
 
Zákon rozhodně nepředpokládá nutnost potvrzovat 
objednávku v listinné podobě s použitím doručovatele. 
Písemná forma znamená jak listinnou, tak i elektronickou 
podobu. E-mailové potvrzení je tedy taktéž písemné 
potvrzení. Pro vyšší jistotu připomínkového místa to však 
explicitně upravujeme a omezíme pouze na elektronickou 
formu. 

ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33c 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Aby byla lékárna schopna prokazatelně prokázat marnou 

Neakceptováno 
 
Objednávky v běžné distribuci lze realizovat mnohými 
způsoby (i telefonicky nebo e-mailem, objednávkový systém 
distributora aj.). Tyto způsoby jsou výsledkem mnoha 
desítek let vývoje a obchodních zvyklostí smluvních stran. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBF2G6YGA)



86 
 

objednávku, musí být také distributorovi uložena povinnost 
elektronicky obratem lékárně potvrdit odmítnutí objednávky. 
Pod sankcí. Jinak bude pro lékárny nemožné něco prokazovat a 
doba od obdržení identifikátoru do výdeje nebude jen 2 pracovní 
dny. Tuto připomínku uvádíme pro případ, že by byl EGS 
prosazován v navržené podobě. 
 
MZd k této připomínce uvedlo, že „nelze předpokládat, že by 
odmítnutí objednávky bylo možné potvrdit obratem. Držitel 
rozhodnutí o registraci by měl primárně prověřit možnosti dodat 
léčivý přípravek, neboť možnosti „vyvinit“ se z povinnosti 
dodávek jsou omezeny. Povinnost informovat o nemožnosti 
dodat léčivý přípravek je následující pracovní den po obdržení 
objednávky. Avšak lhůta 2 pracovních dnů běží již od samého 
počátku učinění objednávky.“ 
 
I když se ustoupí od požadavku na potvrzení obratem, stále 
zůstává potřeba uložit výslovně povinnost prokazatelného 
odmítnutí, aby lékárna byla schopna odmítnutí doložit. 
 
Připomínka se ale nijak netýká povinností držitele registrace, ale 
povinnosti distributora potvrdit odmítnutí běžné objednávky. Té, 
kterou musí lékárna učinit marně u dvou distributorů, aby vůbec 
byla oprávněna objednat v EGS. Distributorovi zákon žádnou 
lhůtu k odmítnutí objednávky neukládá. Není tedy vůbec jasné, 
jak dlouho bude muset lékárna marně čekat na nesplnění svých 
objednávek, než jí vznikne práva na objednávku v EGS. 
 
Není jisté, co přesně myslí MZd, když říká, že lhůta 2 pracovní 
dny běží již od samého počátku učinění objednávky. Pokud na 
jiném místě MZd navrhuje zrušení zásadní povinnosti 

Neformálnost objednávek je často vnímána pozitivně 
z obou stran jakožto odbourávání administrativních 
překážek a urychlení procesů. Vnášení zcela nových 
administrativních úkonů do jinak neformálních kroků se 
nejeví být v daném kontextu jako účelné a proporcionální 
z hlediska požadovaného cíle. Cílem připomínkového místa 
je získat důkaz na svou případnou obhajobu, prokazující 
využití alespoň dvou pokusů o objednání v distribuční síti 
před objednáním v emergentním systému. Avšak cestou 
k tomuto cíli, kterou připomínkové místo navrhuje, je 
administrativně zatížit naprosto všechny dodávky do 
lékáren vložením nových kroků spočívajících v zajištění 
elektronického oznamování odmítnutí dodávek. 
 
Vzhledem k tomu, že emergentní systém má být zcela 
výjimečný, a i zkušenosti ze Slovenska ukazují, že 
představuje méně než 1 % dodávek do lékáren (v realitě 
spíše jedno promile), je neproporcionální, aby zajištění 
důkazu pro výjimečné případy způsobilo komplikace a 
narušovalo obchodní zvyklosti v 99,9 % ostatních případů, 
které dnes jsou určitým způsobem nastaveny a ve kterých 
se nejeví dnes žádný problém. 
 
Lékárna má možnost jako důkaz při případné kontrole 
SÚKL využít všechny nástroje k obhajobě. Přípustný by byl 
jistě i printscreen obrazovky počítače, na kterém je ukázána 
nemožnost objednat daný léčivý přípravek u distributora. Je 
přitom zjevné, že takový způsob obstarání důkazu je 
zásadně méně invazivnější do obchodních zvyklostí, než 
ten, který navrhuje připomínkové místo. 
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distributora dodat lék do 2 pracovních dnů od objednávky, pak 
jeho poznámku nelze vyložit jinak, než že se snaží naznačit, že 
lhůta 2 pracovních dnů, kterou má držitel registrace v rámci 
EGS k uskutečnění dodávky, začíná běžet již od okamžiku, kdy 
lékárna objedná (nakonec marně) u distributora. To ale z návrhu 
neplyne, takže se spíše zdá, že předkladatel připomínku 
nepochopil. 
 
ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33c odst. 2 a 3 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
EGS má být použitelný pouze v případě elektronických receptů. 
To je jeho vážný nedostatek. Má-li být řešením pro zajištění 
nedostatkových léků, pak nelze opomíjet, že mezi nedostatkové 
léky náleží i ty, které obsahují návykové látky a jsou 
předepisovány jen na listinný recept s modrým pruhem. 
 
Informace o neodstupných LP obsahujících návykové látky jsou 
přístupné na internetových stránkách SÚKL. Jde např. o: 
 
Dipidolor 7,5MG/ML INJ SOL 5X2ML 
Oxycodon Sandoz Retard 20MG TBL PRO 60 
Morphin Biotika 1% 10MG/ML INJ SOL 10X1ML 
Palladona-SR 2MG CPS PRO 60 
Targin 10MG/5MG TBL PRO 60 
Naloxone WZF Polfa 400MCG/ML SOL 10X1ML 
 
Mělo by být rovněž výslovně stanoveno, že EGS je použitelný i 
pro případy digitalizovaných listinných receptů. 
 

Neakceptováno 
 
Připomínkové místo nezohlednilo fakt, že k digitalizaci 
listinného receptu dochází po výdeji léčivého přípravku. 
V situaci, kdy lékárna léčivý přípravek nemá k dispozici, 
nemůže přistoupit ani k výdeji, natož k digitalizaci receptu. 
 
U listinných receptů chybí možnost dálkového ověření 
existence receptu a správnosti dat na něm napsaných 
(resp. shody objednávky v emergentním systému s léčivým 
přípravkem předepsaným na listinném receptu), což by 
zásadně snižovalo důvěryhodnost systému a zvýšilo riziko 
zneužití či obcházení zákona. 
 
Ministerstvo zdravotnictví však v současné době finalizuje 
přípravu novely zákona o návykových látkách, která umožní 
předepisování léčiv obsahujících návykové látky 
elektronicky (na eRecept). Tím se v blízké budoucnosti 
otevře cesta objednávat i tyto léky skrze emergentní systém 
(předpoklad účinnosti: 1/2021). 
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ad část první, Čl. I, bod 9 - § 33c odst. 4 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme prodloužení lhůty ze 2 týdnů od dodání na 1 měsíc. 
Platnost receptu být delší než 14 dnů a na pacienta se po celou 
dobu platnosti čeká. Lékárník přitom nemůže pacienta na lhůtu 
pro vrácení při objednávce v EGS upozornit, když při první 
návštěvě pacienta ještě nebude vědět, že se mu lék nepodaří 
obstarat v běžné distribuci a bude muset využít EGS.  
 

Neakceptováno 
 
Připomínáme, že se jedná o emergentní systém. Nástroj 
řešící urgentní potřebu pacienta získat léčivý přípravek. 
Z logiky věci lze předpokládat, že pacient má zájem obdržet 
léčivý přípravek rychle, nikoliv za 3 týdny či později. 
  
Lékárník zároveň může pacienta upozornit na 
možnost/nutnost vyzvednout si lék v určité lhůtě, jinak již 
nemusí být pro pacienta v lékárně rezervován. 
 
Zároveň si dovolujeme upozornit, že podle statistik volně 
přístupných na internetových stránkách SÚKL, jsou 
v současnosti dvě třetiny receptů realizovány tentýž den. 
Tedy k výdeji léčivého přípravku dochází ve dvou ze třech 
případů v tentýž den, kdy byl eRecept předepsán. 
V 99,7 % případů dochází k realizaci eReceptu do týdne. 
Z těchto dat jednoznačně vyplývá snaha pacientů realizovat 
výdej co nejdříve od předepsání eReceptu a zbytečné 
prodlužování lhůty popírá emergentnost situace, pro kterou 
byl nástroj legislativně vyvíjen. 
 
 

ad část první, Čl. I, bod 11 - § 77 odst. 1 písm. h) 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Pokud má text nahradit i tu část textu, podle níž je distributor 
povinen dodat do dvou pracovních dnů lékárnou objednané 
léčivé přípravky, pak s tím nelze souhlasit. Tato povinnost 
distributora s legislativně neuchopitelnými tržními podíly nijak 
nesouvisí, a pokud má distributor léky na skladě, musí dodávku 
uskutečnit. I mimo EGS. Ne jen v jeho rámci. Povinnost 
dodávek „v množství a časových intervalech odpovídajících 

Neakceptováno 
 

Připomínkové místo nijak nevysvětlilo své tvrzení, že 
„povinnost dodávek v množství a časových intervalech 
odpovídajících potřebě pacientů je ve srovnání se 
současnou úpravou zcela nedostatečná a bez účinku“. 
Především není jasné, nakolik dostatečné a účinné je 
současné znění § 77 odst. 1 písm. h) zákona. 
 
Ve shodě s předkladatelem, připomínkové místo opakovaně 
požaduje zavedení takových opatření, které skutečně zajistí 
dostupnost léčivých přípravků pro pacienty. Je naprosto 
zjevné, že aby tato opatření byla funkční, nemůže jít pouze 
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potřebě pacientů“ je ve srovnání se současnou úpravou zcela 
nedostatečná a bez účinku. 
 
MZd uvedlo, že: „Pro případy, kdy je problém s dostupností, je 
určen právě emergentní systém. Text ustanovení se v zásadě 
vrací k textu, který v zákoně o léčivech existoval dlouhá léta, 
aniž by to činilo jakékoliv problémy v praxi. Problémy v praxi 
začaly činit až interní logistické neefektivity v distribučním trhu 
způsobené celou řadou legitimních plošných zásahů ze strany 
dodavatelů (kvóty, apod.), a které se pokusily některé subjekty 
řešit umělou úpravou ustanovení § 77 zákona o léčivech, což by 
vedlo k naprosto opačnému extrému a zásadní deformaci trhu, 
kdyby to nebylo napsáno tak špatně, že díky neurčitým, 
nedefinovaným a nerozpracovaným pojmům se tyto úpravy 
nestaly nevymahatelnými. 
 
Při příležitosti skutečně vymahatelného zajištění dodávek léčiv 
do lékáren skrze emergentní systém v odůvodněných případech, 
zákonem precizně definovaných, napravuje MZ chyby učiněné 
právě nezdařilými změnami § 77 odst. 1 písm. h) učiněnými 
v předminulém roce.“ 
 
ČLnK souhlasí s tím, že v předminulém roce se do zákona 
dostala nesmyslná ustanovení. Byla to ostatně sama ČLnK, která 
na tuto nesmyslnost opakovaně upozorňovala. Její připomínky 
byly vypořádávány negativně s obdobnou kvalitou, s níž byly 
negativně vypořádávány i nyní ve vnitřním připomínkovém 
řízení. Ten, kdo je schopen napsat, že původní text zákona 
dlouhá léta nečinil v praxi jakékoliv problémy, buď vědomě 
neříká pravdu, nebo o minulosti nic neví. V minulosti zákon 
stanovil distributorům povinnost dodávat léky v intervalech, 

o deklaratorní či proklamativní ustanovení, ale o 
ustanovení, jehož plnění musí být vynutitelné státní mocí a 
to i případně proti vůli jejich adresáta. Součástí 
vynutitelnosti je vymahatelnost. Vymahatelnost je vztah 
právních norem, v němž je plnění primární normy 
vynucováno hrozbou soudního řízení. Cílem takového 
soudního řízení by mělo být vynesení rozsudku, který 
zdůrazní povinnost adresáta právní normy plnění vykonat 
(soudní výkon rozhodnutí). Podstatné je tedy zajištění 
procesu od uplatnění sankce, přes vymahatelnost až 
k exekuci (soudnímu výkonu rozhodnutí). 
Vzhledem k tomu, že předmětná právní úprava je 
veřejnoprávní a s ohledem na silný společenský zájem na 
dodržování povinností souvisejících s dodávkami léčiv, je 
zjevné, že aby povinnost dodávek léčiv pro pacienty v ČR 
byla vynutitelná, musí být kogentní, formulace v ní musí být 
exaktní a požadované pravidlo chování (povinnost) tak musí 
být natolik jasně, srozumitelně a přesně popsáno, že 
nemůže připouštět jiný způsob interpretace. V opačném 
případě hrozí, že soud v pochybnostech přisvědčí 
argumentaci protistrany, pokud přichází v úvahu více 
možností intepretace způsobu výkonu právní povinnosti, 
z nichž některá bude pro pachatele příznivější než ta, 
kterou aplikuje dozorový správní orgán. 
A právě nedostatek exaktní formulace provází ust. § 77 
odst. 1 písm. h) jak v současnosti, tak i v minulosti, na což 
předkladatel opakovaně upozorňoval. Zároveň současná i 
historická právní úprava neposkytovala jasné a uspokojivé 
odpovědi na ryze praktické otázky (přímé distribuční kanály, 
výhradní distribuce, volba distributora jaké spektrum 
léčivých přípravků bude distribuovat, zásoba na skladech 
výrobců a distributorů, „flash title“ transakce nekryté 
skladovou zásobou atd.). Proto se předkladatel rozhodl jít 
zcela jinou cestou, která požadovaného cíle dosáhne 
způsobem exaktně popsaným a vynutitelným. 
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které měly být stanoveny v prováděcím předpisu. A tam nikdy 
stanoveny nebyly. MZd buď záměrně, nebo z nevědomosti 
odmítá vidět, že právě povinnost distributora dodat lék do dvou 
pracovních dnů je jedinou smysluplnou změnou z předloňských 
změn. A místo toho, aby ze zákona odstranilo pouze zjevné 
nesmysly, zbytečně rozšiřuje odstranění na potřebné ustanovení, 
které jediné zajišťuje plynulé dodávky léků do lékáren. Tato 
snaha, spolu s EGS jen posiluje podezření, že za celou změnou 
je skryt zcela jiný zájem, než zajištění dodávek léků do lékáren. 
Zrušit povinnost distributora dodat přípravek do lékárny do 2 
pracovních dnů může požadovat jen distributor a ten, kdo mu 
hodlá vyhovět. 

 
 
 

ad část první, Čl. I, bod 13 - § 77c 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme, aby byla doplněna povinnost zasílat písemné 
pověření na SÚKL před předpokládanou distribucí a údaje 
z pověření zveřejňovat. Podle MZd „není důvod sbírat a 
následně zveřejňovat informace o obchodních vztazích. Je to 
bezúčelné a jde o zbytečnou administrativní zátěž.“ 
 
Pokud MZd myslí snahu regulovat a kontrolovat reexporty 
nedostatkových přípravků vážně, nemůže myslet vážně, že 
poskytnutí pověření Ústavu je bezúčelné a zbytečné. MZd spolu 
s Ústavem už do zákona prosadilo, a i v této novele prosazuje 
mnoho jiných administrativních povinností, o jejichž účelu lze 
přinejmenším spekulovat, na to, aby se takto jednoduše 
vypořádalo s tím, že nechce od držitelů registrací vědět, kteří 
distributoři mohou reexportovat léky a v jakém množství. To je 
v přímém rozporu s tvrzenou snahou sledovat, vyhodnocovat a 
bránit nedostatku léků v ČR. 

Vysvětleno 
 

S ohledem na komplexní úpravu návrhu ustanovení § 77c je 
připomínka již irelevantní. 
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ad část první, Čl. I, bod 20 - § 82 odst. 4 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
V návrhu je chybný odkaz na § 83. 
 
Nesouhlasíme s navrženou změnou. Jde o letité a užitečné 
ustanovení. Umožňuje ve výjimečných situacích zajistit pro 
pacienta lék, který lékárna nemá, od "spřátelené" lékárny. To se 
děje často a je to ve prospěch pacientů. Dále umožňuje převod 
zásob do jiné lékárny, když se lékárna ruší, nebo když se z 
výjimečných důvodů v lékárně vyskytují přípravky před 
vypršením exspirace a není naděje, že budou vydány pacientovi 
(např. skončil lékař, který je v sousedství lékárny předepisoval). 
Distribuce většinou tyto LP odmítá vzít zpět. Tímto se poctivým 
lékárnám odejme užitečný nástroj, který bude nadále dostupný 
jen lékárnám zásobujícím lůžková zařízení. Navrženou změnu 
považujeme za nepochopitelný útok na osvědčenou praxi 
v lékárnách. 
 
Podle MZd: „Upřesněním není odebírána možnost ve 
výjimečných případech poskytnout léčivý přípravek jiné lékárně, 
pouze se musí jednat o nemocniční lékárnu. Možnost 
poskytování LP mezi lékárnami je bohužel zneužívána 
k nelegální činnosti. Již podle stávajícího znění se má jednat o 
výjimečný institut, kdy jeho navrhované upřesnění a regulace 
reaguje na jeho porušování některými subjekty. Ustanovení (ani 
v současném znění) není určeno pro efektivní nakládání 
s léčivými přípravky, ale tak jak je v něm výslovně uvedeno, má 

Neakceptováno / částečně akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Možnost získat lék od „spřátelené“ lékárny ve výjimečných 
situacích, jak o tom připomínkové místo píše, se stane 
překonanou přijetím návrhu novely zákona, neboť ve 
výjimečných případech, pokud lékárna nemá pro pacienta 
lék a nemůže ho sehnat v běžné distribuci, bude mít 
možnost využít právě emergentní systém. 
 
Pro situace, kdy se lékárna ruší, bylo ustanovení upraveno 
tak, aby toto bylo umožněno. 
 
Pro velmi specifické případy, uváděné ČLnK, např. není 
naděje, že speciální lék bude někomu vydán, neboť skončil 
lékař, který v sousedství daný lék předepisoval, je v návrhu 
navržen speciální model, kdy takové léky mohou být 
předány nemocničním lékárnám. 
 
V ostatních případech přesuny mezi lékárnami nejsou 
žádoucí. Tento režim byl v minulosti a v některých 
případech stále je zneužíván pro skupování a soustředění 
lukrativních léčiv do jedné lékárny za účelem následného 
reexportu. Tento scénář zároveň zaznamenává i slovenské 
Ministerstvo zdravotnictví jako jedno ze slabých míst 
slovenské právní úpravy, které se tímto předkladatel snaží 
eliminovat. 
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sloužit pro výjimečné případy. Také z praxe na Slovensku je 
patrné, že předávání léčiv mezi lékárnami bylo zneužíváno a 
využíváno k následné nezákonné činnost (reexport) a 
navrhovaným ustanovením se MZ snaží tomuto preventivně 
zabránit, a přitom ponechat možnost předávání léčiv (např. před 
exspirací, při rušení provozu) do nemocničních lékáren, čímž 
dochází k soustředění k subjektům, které jsou schopny s danými 
léčivými přípravky operativně a efektivně naložit, a kde i vlivem 
snazší a častější kontroly ze strany státu lze ověřit, že nedochází 
ke zneužívání a zapojení do případných nezákonných praktik 
souvisejících s nedovolenou distribucí či reexportem.“ 
 
Pokud je možnost poskytování LP mezi lékárnami zneužívána 
k nelegální činnosti, pak je v zákoně upraven tomu odpovídající 
přestupek a sankce. A Ústav má každou takto zjištěnou 
nelegální činnost trestat. Argument užitý předkladatelem je 
absurdní a lze jim odůvodnit cokoliv. Tvrzení, že možnost 
převodů není odebírána, ale je pouze omezována na nemocniční 
lékárny, je nepřijatelné. MZd ignoruje užitečnost tohoto 
ustanovení v provozu běžných poctivých lékáren. Ruší jediné 
možné řešení výjimečných situací při zániku lékáren nebo při 
existenci nevyužitelných zásob nebo při zajištění léku pro 
pacienta v jeho lékárně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není pravda, že předkladatel ruší jediné možnost řešení 
výjimečných situací. Jak již bylo uvedeno, pro případ 
ukončení provozu lékáren jsou přesuny umožněny, pro 
případ zajištění nutného léku pro pacienta se zavádí 
emergentní systém a pro ostatní případy je možné převod 
do nemocniční lékárny. 
 

ad část první, Čl. I, bod 27 - § 99 odst. 2 písm. g) 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Vzhledem k tomu, že ČLnK odmítá hlášení cen v rámci 
povinnosti podle § 82 odst. 3 písm. d), navrhuje i zde, aby byla 
odstraněna slova „a váženého průměru jeho ceny zohledňujícího 
množství balení v jednotlivých měsících pro každý vydaný léčivý 

Neakceptováno 
 
Zveřejnění cen léčiv je důležitý údaj pro pacienty. Tento 
údaj je podstatný jak již před samotnou preskripcí (lékař 
může zohlednit při předepsání konkrétní varianty léčivého 
přípravku reálné průměrné ceny), tak i v rámci proaktivního 
spotřebitelského chování pacientů (porovnávání skutečných 
doplatků s průměrnými doplatky vypočtenými z reálných 
cen). 
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přípravek,“.  
 
 

 
Vzhledem k tomu, že podle § 82 odst. 3 písm. d) se sbírají 
(dle poslední verze sněmovního tisku 302) ceny 
léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je zcela 
jistě na místě i veřejný zájem v podobě sledování 
hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků 
(porovnávání reálných cen a regulovanými cenami apod.). 
 

ad část první, Čl. I, bod 31 - § 101 odst. 5 písm. f) 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravuje 
zákon č. 372/2011 Sb. a SÚKL v minulosti i bez navrženého 
ustanovení příslušným krajským úřadům odejmutí oprávnění 
navrhoval. Ustanovení je nadbytečné, protože SÚKL je i bez něj 
oprávněn podnět k odejmutí podat. 
 

Akceptováno  
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

ad část první, Čl. I, bod 36 - § 103 odst. 10 písm. j) 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme přestupek vypustit. Objednávka v EGS by měla být 
natolik formalizovaná, že jí bez splnění podmínek (dvojí marná 
objednávka a identifikátor eReceptu) vůbec nebude možné 
odeslat. Pak je přestupek zbytečný.  
 
MZd k této připomínce uvedlo, že „i v případě, že lékárna 
neprovede pokus o objednávku ve standardním distribučním 
řetězci, je možné odeslat objednávku přes emergentní systém 
(jedná se o technickou překážku). Toto ovšem není žádoucí 
postup. Žádoucí je pokusit se o objednání standardním modelem 

Neakceptováno 
 
Nelze technicky nastavit nemožnost provedení objednávky 
v emergentním systému bez pokusu učinit alespoň 2 
objednávky v běžné distribuci. Objednávky v běžné 
distribuci lze realizovat mnohými způsoby (i telefonicky 
nebo e-mailem, objednávkový systém distributora aj.) a 
nelze tudíž nastavit automatizovaně propuštění 
k objednávce v emergentním systému. Jinými slovy, pokud 
lékárna učiní pokus o objednávku v běžné distribuci 
telefonicky, jak emergentní systém držitele pozná, že takový 
pokus byl učiněn? Nepozná. A proto držitel rozhodnutí o 
registraci musí předpokládat, že tento pokus učiněn byl, a 
v případě pochybnosti jediný, kdo může ověřit, že tomu tak 
bylo, je SÚKL. A pokud SÚKL prokáže, že pokus učiněn 
nebyl, a tudíž byl porušen zákon, pak musí být možnost za 
toto porušení zákona udělit sankci. 
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a teprve poté uskutečnit emergentní objednávku. Proto je sankce 
za nedodržení tohoto postupu nutná.“ 
 
Předkladatel nepochopil podstatu připomínky ČLnK. Pokud už 
by EGS měl fungovat, pak objednávka v něm nesmí být 
uskutečnitelná, pokud k ní nebudou splněny všechny podmínky 
požadované zákonem. Alespoň tak by měla být zákonem 
upravena a technicky ošetřena. Pak bude přestupek zbytečný. 
ČLnK na připomínce trvá. 
 
ad část první, Čl. I, body 41 až 44 - § 107 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Navrhujeme, aby pokud už mají být v souvislosti s EGS 
zavedeny přestupky provozovatelů lékáren, byly bez výjimky 
zařazeny do odst. 1 písm. a) s pokutou do 100.000 Kč. 
 

Neakceptováno 
 
Výše sankcí musí odpovídat závažnosti přestupku a 
společenské nebezpečnosti protiprávního jednání, aby 
naplnila všechny základní funkce trestu. Není tedy možné 
akceptovat žádost o sjednocení výše sankce bez ohledu na 
závažnost přestupku. 

V Praze 30. října 2019 

Vypracoval: titul, jméno, příjmení Podpis: 
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	Ustanovení je v rozporu s nepřípustností retroaktivity zákona. Návrh zákona promítá retroaktivně zdanění uplatňované po 1. 1. 2020 i na předchozí zdaňovací období.
	Komise se jasně vyslovila, že systém předchozího souhlasu držitele rozhodnutí o registraci léčiva s jeho vývozem, zavedený zákonem, představuje opatření, které má rovnocenný účinek jako množstevní omezení vývozu léčivých přípravků podle článku 35 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise dále poznamenala, že se situace jeví de facto jako úplný zákaz exportů, a to právě z důvodu požadavku na distributory mít předchozí souhlas držitele rozhodnutí o registraci, tedy soukromého podnikatele, který má primárně zájem na zabránění paralelní distribuce a neudělení jakéhokoliv takového souhlasu. Ve svém posouzení vztahujícím se k článku 36 Smlouvy o fungování Evropské unie Komise dále uvádí, že i když uznává legitimní cíle slovenských orgánů zabránit nedostatkům a určitá opatření mohou být za tímto účelem odůvodněna v souladu s článkem 36 SFEU, Komise nepovažuje tento specifický mechanismus zákazu vývozu za vhodný a nezbytný.



