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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 
Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 
principů 
 

Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární 
péče je předkládán z důvodů legislativně technických. Dne 1. 12. 2019 nabude 
účinnosti zákon č. 269/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech a 
o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Jedním z cílů této novely zákona o léčivech je 
jednak podrobná úprava systému eRecept a jeho jednotlivých částí a vazeb na 
systém regulace humánních léčivých přípravků a dále úprava pravidel pro lékový 
záznam, jeho využívání a nastavení práv pacientů ve vztahu k jejich lékovému 
záznamu. V souvislosti s touto rozsáhlou úpravou v oblasti předepisování léčivých 
přípravků v humánní medicíně bylo na úrovni zákona o léčivech nutné provést 
zejména legislativně technické úpravy v oblasti předepisování léčivých přípravků ve 
veterinární medicíně. Součástí těchto úprav je i změna zmocňovacích ustanovení, na 
jejichž základě byla v roce 2008 vydána vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a 
pravidlech používání lékařských předpisů. Tato zmocňovací ustanovení byla 
změněna již novelou zákona o léčivech provedenou zákonem č. 66/2017 Sb., aniž 
tyto změny byly ve vyhlášce č. 54/2008 Sb. zohledněny.  

 
Vyhlášku č. 54/2008 Sb. přijalo Ministerstvo zdravotnictví po předchozím 

projednání s Ministerstvem zemědělství v souladu s § 114 odst. 3 zákona o léčivech. 
Výše uvedenou novelou zákona o léčivech je měněno zmocňovací ustanovení  
§ 114 zákona o léčivech a dále jsou měněna některá ustanovení, k jejichž provedení 
byla vyhláška vydána, a to jak těch, které se týkají humánních léčivých přípravků, tak 
i těch, které se týkají veterinární oblasti. V oblasti veterinární však řada podmínek 
zůstává aktuálně projednávanou novelou zákona o léčivech nedotčena – jedná se jak 
o podmínky předepisování léčivých přípravků za účelem jejich distribuce chovatelům, 
tak podmínky pro předepisování medikovaných krmiv a veterinárních autogenních 
vakcín. Zmocňovací ustanovení § 114 odst. 3 zákona o léčivech po novele 
předpokládá vydání samostatného prováděcího právního předpisu pro předepisování 
humánních léčivých přípravků (vydaný Ministerstvem zdravotnictví) a samostatného 
prováděcího právního předpisu pro předepisování léčivých přípravků při poskytování 
veterinární péče (vydaný Ministerstvem zemědělství). Dosavadní vyhláška č. 54/2008 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být nahrazena novými prováděcími předpisy 
odpovídajícími zmocněním zákona o léčivech po novele.  

Vzhledem k této situaci je předkládán Ministerstvem zemědělství návrh 
vyhlášky odpovídající zmocněním uvedeným v § 114 odst. 3 zákona o léčivech po 
novele a to k provedení § 71 odst. 2, § 74 odst. 1 a  80a zákona o léčivech po výše 
uvedené novele. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Vyhláška je vydána k provedení § 71 odst. 2, § 74 odst. 1 a  80a zákona o léčivech po 
novele a stanoví tak v oblasti předepisování léčivých přípravků pro veterinární péči 

a) náležitosti receptu a žádanky vystavených při poskytování veterinární péče, 
dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých 
přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich 
používání,  

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

c) způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, 
počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním a 

d) náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro 
zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci. 
 

Navrhovaná právní úprava plně přebírá dosavadní právní úpravu obsaženou ve vyhlášce  
č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh je zcela v souladu se zákonem o léčivech po novele (zákon č. 269/2019 Sb.), k jehož 
provedení je tato vyhláška navržena.  
 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

Předkládaný návrh je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, dopady na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava plně přebírá dosavadní právní úpravu, 
nepředpokládá se žádný negativní hospodářský nebo finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nebude 
mít žádný dopad na podnikatelské prostředí České republiky.  
S ohledem na vyloučení jakýchkoliv finančních dopadů, a to jak v oblasti veřejných rozpočtů, 
tak finančních dopadů na podnikatele či na obyvatele, se ve specifických ustanoveních 
navrhovaná právní úprava odkazuje na úpravu provedenou v návrhu vyhlášky o 
předepisování humánních léčivých přípravků, konkrétně jde o podmínky pro recepty a 
žádanky s modrým pruhem, kde by odlišná právní úprava v oblasti humánní a veterinární 
medicíny vedla k dodatečným finančním nárokům ve všech uvedených oblastech. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady, nemá dopady na specifické 
skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 
menšiny), ani dopady na životní prostředí.  
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5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá vztah k problematice diskriminace a rovnosti mužů a žen. 
 

6. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na oblast ochrany soukromí a 
osobních údajů. 
 

7. Zhodnocení korupčních rizik  

V rámci přípravy návrhu vyhlášky byla komplexně posouzena míra korupčních rizik. Ze 
závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje žádné 
riziko. 
 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu.  
 
 

9. Výjimka z povinnosti zpracovat RIA 

Dopisem ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády ze dne 16. října 
2019, č.j. 33703/2019-UVCR, byla udělena výjimka z povinnosti zpracovat RIA. 
 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBHEB8XG3)



4 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K  § 1  
 

Rozsah působnosti vyhlášky je vymezen v souladu se zmocněními obsaženými 
v zákoně o léčivech po novele provedené zákonem č. 269/2019 Sb. 
 
 
K  § 2  
 
 V tomto ustanovení je uveden výčet údajů, které veterinární recept nebo veterinární 
žádanky musí obsahovat. Rozsah odpovídá dosavadní právní úpravě. Výčet údajů je 
v dosavadní právní úpravě uveden v několika ustanoveních, nově je soustředěn přehledně 
do jednoho ustanovení. Odstavec 1 obsahuje výčet údajů, které se uvádějí na veterinárním 
receptu. Dosavadní úprava je zpřesněna, pokud se týká údaje, kterým je registračního číslo 
Komory veterinárních lékařů přidělené předepisujícímu lékaři. Toto zpřesnění slouží ke 
zpřesnění jeho identifikace. Odstavec 2 pak doplňuje výčet údajů, které obsahuje veterinární 
žádanka. Rozsah údajů odpovídá údajům uváděným na veterinárním receptu, doplňuje se 
požadavek na uvedení slov „Poskytování veterinární péče“ pro jasné odlišení od 
předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že při poskytování veterinární péče mohou být ve výjimečných 
případech v rámci tzv. „kaskády“ předepisovány a používány u zvířat humánní léčivé 
přípravky.  
 
Podmínky, včetně stanovení rozsahu údajů pro veterinární žádanky nebyly v dosavadní 
právní úpravě specificky stanoveny. Navrhované doplnění tak navazuje na jeden z cílů nové 
právní úpravy – novely zákona o léčivech - zpřesnit a jasně definovat pojmy lékařský 
předpis, recept a žádanka. Tyto pojmy jsou v dosavadní vyhlášce č. 54/2008 Sb. použity 
nejednotně a nepřesně. Navrhovaná právní úprava tento nedostatek odstraňuje a logicky 
navazuje na právní úpravu provedenou novelou zákona o léčivech a vhodně ji doplňuje 
v rozsahu zmocnění.  
 
V dalších odstavcích tohoto ustanovení jsou pak uváděny údaje, které musí být na 
veterinárním receptu uvedeny pro označení  jednotlivých zvláštních případů tj. v případě 
záměrného překročení dávkování nebo použití mimo rozhodnutí o registraci nebo při 
požadavku opakovaného výdeje, v případě, kdy nelze předepsaný léčivý přípravek zaměnit.  
Dále je v tomto ustanovení upraven zvláštní případ, kdy je léčivý přípravek veterinárním 
lékařem předepisován v případě ohrožení života zvířete, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. 
Navrhovaná právní úprava nově zavádí možnost předepisovat veterinární léčivé přípravky 
formou generické preskripce – cílem tohoto opatření je usnadnit podmínky výdeje léčivých 
přípravků v lékárnách a zajistit vyšší dostupnost léčiv pro chovatele.  
 
Dále se specifiky pro oblast veterinární medicíny upravují podmínky pro předepisování 
léčivých přípravků v případech neočekávaných situací, kdy dochází k ohrožení života zvířete 
a kdy je třeba rychle zajistit potřebný léčivý přípravek. V takovém případě bude k dispozici 
možnost, aby byl léčivý přípravek předepsán s minimálním množstvím formalit.  
 
 
K  § 3 až § 5 
 
Tato ustanovení obsahují pravidla používání veterinárního receptu a veterinární žádanky, a 
to obecné požadavky včetně stanovení doby jejich platnosti. Tato pravidla jsou převzata 
z dosavadní právní úpravy a návrh nové právní úpravy původně roztříštěnou právní úpravu 
logicky a přehledně řadí do třech za sebou jdoucích ustanovení. 
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K  § 6 
 
Toto ustanovení přebírá bezezbytku stávající úpravu provedenou v § 23 vyhlášky  
č. 54/2008 Sb. a upravuje podmínky pro předepisování léčivých přípravků za účelem jejich 
distribuce chovatelům. Veterinární recept, na základě kterého mají být léčivé přípravky 
distribuovány chovateli podle zákona o léčivech, vystavuje ošetřující veterinární lékař a 
takový recept nelze použít opakovaně. Lze na něj předepsat veterinární léčivý přípravek, 
který je uveden taxativním výčtu (např. není přípravkem obsahujícím antibiotika nebo 
chemoterapeutika, který je v souladu s rozhodnutím o registraci určen k injekční cestě 
podání, nebo není omezen pouze pro jeho použití veterinárním lékařem podle § 40 odst. 5 
zákona o léčivech, není imunologickým veterinárním léčivým přípravkem, který obsahuje živé 
původce nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka nebo přípravkem pro 
preventivní očkování zvířat proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka, které 
jsou uvedené na seznamu nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým 
nesmí být zvířata preventivně očkována, nebo neobsahuje návykovou látku nebo uvedenou 
látku kategorie 1 podle zvláštního právního předpisu, atd.). 
 
Stanovuje se rovněž množství léčivého přípravku, které lze takto předepsat, a to nejvýše 
množství, které odpovídá potřebě léčebné kůry stanovené ošetřujícím veterinárním lékařem, 
a to na dobu nepřesahující 28 dnů. Pro potřebu nouzového ošetření lze předepsat 
veterinární léčivý přípravek v množství nepřesahujícím průměrnou týdenní potřebu v 
příslušném hospodářství. 
 
Dále je v tomto ustanovení obsažena úprava náležitostí receptu oproti obecné úpravě 
obsažené v § 2 a pravidla pro zacházení s ním, rovněž beze změny dosavadní právní 
úpravy. 
 
 
K  § 7 
 
V právní úpravě náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem, doby 
jejich platnosti, stanovení omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro 
léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidel pro jejich používání navrhovaná právní 
úprava odkazuje na právní úpravu navrženou pro humánní léčivé přípravky. Je tak 
zachována dosavadní právní úprava a zajištěna návaznost na právní úpravu provedenou 
zákonem o návykových látkách. Nedochází k žádné dvoukolejnosti, kdy by byl přístup pro 
humánní a pro veterinární léčivé přípravky odlišný. K předepisování se budou používat 
nadále stejné tiskopisy receptů a žádanek, jako je tomu dosud. Tato praxe nepřináší žádné 
potíže. Jediným odlišením je, že při předepisování veterinárních léčivých přípravků se rozsah 
údajů přizpůsobuje výčtu údajů uvedených v § 2 tohoto návrhu, tj. nevyplňuje se na tiskopisu 
předepsaný údaj o zdravotní pojišťovně a předepsané údaje o pacientovi se přizpůsobí tak, 
že se vyplní údaje o chovateli. Cílem takové úpravy je zejména redukovat administrativní 
zátěž pro všechny subjekty zapojené do regulace a eliminovat nové finanční náklady, které 
by se samostatnými úpravami v oblasti humánní a veterinární oblasti byly spojené. 
 
 
K  § 8 a 9 
 
Navrhovaná právní úprava způsobu a požadavků na obsah a členění předpisu pro 
medikovaná krmiva, počtu vyhotovení takového předpisu a nakládání s ním odpovídá 
dosavadní právní úpravě a nemění se. Stejně jako v dosavadní právní úpravě se 
medikovaná krmiva předepisují na předpis vyhotovený podle vzoru předpisu pro medikované 
krmivo, který zveřejní Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ve svém 
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informačním prostředku. Stejný je i rozsah údajů, které předpis na medikované krmivo 
obsahuje. S ohledem na získané zkušenosti se pouze některá vybraná ustanovení zpřesňují. 
Shodná s dosavadní právní úpravou jsou pravidla pro předepisování i uchovávání předpisů 
pro medikovaná krmiva. 
 
 
K  § 10 a 11 
 
Navrhovaná právní úprava náležitostí předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a 
podmínek pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci jsou rovněž převzata beze 
změny z dosavadní právní úpravy. Podobně jako v případě předepisování medikovaných 
krmiv, s ohledem na získané zkušenosti se pouze některá vybraná ustanovení zpřesňují. 
 
 
K § 12 
 
Zrušuje se stávající vyhláška č. 54/2008 Sb. a všechny její novely. 
 
 
K  § 13 
 
Účinnost je dána do souladu s účinností zákona č. 269/2019 Sb., kterým se mění zákon  
č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s návrhem vyhlášky upravující 
předepisování humánních léčivých přípravků. 
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