
IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 5. 9. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 26. 9. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Pardubický kraj 
 
jaroslav.fejt@par
dubickykraj.cz             

Text bodu 2. písmene a) odstavce 4 § 6 návrhu vyhlášky by podle našeho 
názoru měl být upraven takto:  
 
 2. mezinárodním nechráněným názvem léčivé látky doporučeným 
Světovou zdravotnickou organizací s uvedením požadované lékové formy, 
síly a množství požadované lékové formy,  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Text odstavce 1 § 22 návrhu vyhlášky doporučujeme opravit následujícím 
způsobem:  
 
(1) Výrobu a distribuci tiskopisů lékařských předpisů s modrým pruhem 
zabezpečuje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností u 
smluvně zajištěného výrobce těchto tiskopisů, a to na základě objednávek 
poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „oprávněná osoba“) s místem 
výkonu těchto činností ve správním obvodu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností14).  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Olomoucký kraj 
hejtman@olkraj.c
z 

1. K § 22 odst. 2: 
 
V uvedeném ustanovení se stanoví: 
„Pro zabezpečení plynulé distribuce tiskopisů lékařských předpisů s 
modrým pruhem vytváří obecní úřad obce s rozšířenou působností jejich 
pohotovostní zásobu v rozsahu nejvýše jedné pětiny jejich celkové 
distribuce za předchozí kalendářní rok.“   
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“) by tedy 
neměl mít větší zásobu tiskopisů, než je pětina množství tiskopisů, které 
OÚ ORP distribuoval poskytovatelům zdravotních služeb (lékařům) 
v loňském roce. Totéž ustanovení je  
i v dosavadní úpravě, ale není vhodné a není (ani nemůže být) částí OÚ 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 22 odst. 2 bude znít následovně: 
 
„Pro zabezpečení plynulé distribuce tiskopisů 
lékařských předpisů s modrým pruhem vytváří 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
jejich pohotovostní zásobu. Pohotovostní 
zásobu udržuje v množství nepřekračujícím 
jednu pětinu jejich celkové distribuce za 
předchozí kalendářní rok. To neplatí v případě, 
pokud by pětina celkové distribuce za 
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dodržováno.  
U některých OÚ ORP je distribuováno tak malé množství tiskopisů ročně, 
že by jeho pětina byla menší množství, než je minimální objednávka, 
kterou by dodavatel (tiskárna) přijal. 
Doporučujeme proto za stávající text ustanovení doplnit např. následující 
text: 
„To neplatí v případě, pokud by pětina celkové distribuce za předchozí 
kalendářní rok byla menší množství, než je nejmenší účelné množství, 
které lze objednat u smluvně zajištěného výrobce tiskopisů. V takovém 
případě může být pohotovostní zásoba ve výši nejmenšího účelného 
množství, které lze objednat.“   
 
Tato připomínka je doporučující. 

předchozí kalendářní rok představovala menší 
množství, než je minimální množství, které lze 
objednat u smluvně zajištěného výrobce 
tiskopisů. V takovém případě může udržovat 
pohotovostní zásobu ve výši nepřekračujícím 
minimálního množství, které lze u smluvního 
výrobce tiskopisů objednat.“  

2. K § 22 odst. 5: 
 
V uvedeném ustanovení se stanoví: 
„O vydání tiskopisů lékařských předpisů s modrým pruhem vede obecní 
úřad obce  
s rozšířenou působností knihu tiskopisů, která obsahuje údaje o počtu 
vydaných tiskopisů lékařských předpisů, včetně jejich pořadových čísel a 
identifikační údaje o oprávněné osobě. Převzetí tiskopisů lékařských 
předpisů s modrým pruhem potvrdí oprávněná osoba nebo její pověřený 
zástupce na originálu objednávky a podpisem v knize tiskopisů. Kniha 
tiskopisů je uchovávána po dobu stanovenou jiným právním předpisem.“  
OÚ ORP má předat příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (lékaři) 
tiskopisy, poskytovatel má potvrdit převzetí tiskopisů na objednávce, 
kterou předtím zaslal OÚ ORP, a také v knize tiskopisů. Totéž ustanovení 
je i v dosavadní úpravě. 
Podle našich zkušeností je potvrzování na objednávce ryze formální a 
prakticky zbytečné, když je převzetí potvrzeno v knize tiskopisů. (Navíc se 
– podle neoficiální praxe – často recepty objednávají telefonicky a 
objednávku pro zjednodušení a pro splnění „litery zákona“ vytiskne sám 
OÚ a přebírající lékař ji „do-podepíše“ při převzetí tiskopisů.) 
Doporučujeme v navrhovaném textu ustanovení vypustit slova „na 
originálu objednávky a“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Objednávka musí být provedena písemně a 
oficiálně zaslána obecnímu úřadu, aby mohl být 
kontrolován nepřerušený řetězec úkonů od 
objednávky až po předání. Dle názoru 
předkladatele se tiskopisy lékařských předpisů 
s modrým pruhem neobjednávají tak často, aby 
byla písemná forma objednávky pro 
poskytovatele zdravotních služeb 
administrativně zatěžující. Současně se 
prostřednictvím písemné formy předejde 
pochybnostem, zda objednávku provedla 
skutečně osoba oprávněná jednat za 
poskytovatele.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)



Stránka 3 (celkem 45) 

3. K § 23 odst. 1: 
 
V tomto ustanovení se odkazuje na § 20 odst. 5, pravděpodobně má být 
správně uveden odkaz na § 22 odst. 5. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

4. K § 23 odst. 3: 
 
V uvedeném ustanovení se stanoví: 
„Oprávněná osoba vede o odevzdaných znehodnocených nebo 
nepotřebných tiskopisech lékařských předpisů s modrým pruhem, včetně 
jejich průpisů, evidenci. Takové tiskopisy předá oprávněná osoba místně 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k likvidaci. 
Tento obecní úřad vypracuje protokolární záznam o likvidaci tiskopisů 
lékařských předpisů s modrým pruhem, včetně jejich průpisů, v němž 
potvrdí jejich převzetí od oprávněné osoby.“ 
Osoba, která má znehodnocené nebo nepotřebné tiskopisy, je má vrátit na 
OÚ ORP. Navržená úprava se vyjadřuje poněkud neobratně, když stanoví, 
že OÚ ORP o převzatých tiskopisech zpracuje záznam o likvidaci a v tom 
záznamu potvrdí převzetí tiskopisů od dotčené osoby. 
Doporučujeme pro větší přehlednost doplnit v poslední větě navrhovaného 
textu slova „potvrdí oprávněné osobě převzetí tiskopisů a následně“ a 
 vypustit slova „lékařských předpisů s modrým pruhem, včetně jejich 
průpisů, v němž potvrdí jejich převzetí od oprávněné osoby“, a to takto:  
„Tento obecní úřad potvrdí oprávněné osobě převzetí tiskopisů a následně 
vypracuje protokolární záznam o likvidaci tiskopisů lékařských předpisů s 
modrým pruhem, včetně jejich průpisů, v němž potvrdí jejich převzetí od 
oprávněné osoby.“ 
 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Text ustanovení byl upraven v návaznosti na 
připomínku ministerstva spravedlnosti.   
 
§ 23 odst. 3: 
„Oprávněná osoba vede o odevzdaných 
znehodnocených nebo nepotřebných 
tiskopisech lékařských předpisů s modrým 
pruhem, včetně jejich průpisů, evidenci. Takové 
tiskopisy předá oprávněná osoba místně 
příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností k likvidaci. Tento 
obecní úřad vypracuje protokolární záznam, 
v němž potvrdí jejich převzetí“. 
 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
Mgr. Pavla 
Bálková, tel.: 
221 997 488, e-

1. Obecně k návrhu – pojem „humánní léčivé přípravky“ 
 
Dáváme ke zvážení, zda je potřebné v názvu návrhu uvádět adjektivum 
„humánní“, když toto následně není v textu návrhu ve spojení s léčivými 
přípravky využíváno. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Název vyhlášky bude znít: „Vyhláška o 
předpisování léčivých přípravků při poskytování 
zdravotních služeb“. 
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mail: 
pbalkova@msp.j
ustice.cz. 
 

2. K úvodní větě 
 
Vzhledem k vyššímu množství legislativně technických pochybení 
doporučujeme úvodní větu přepracovat následujícím způsobem: 
„Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon  
o léčivech), ve znění …, k provedení § 80 odst. 5, § 81 odst. 4 písm. a) a 
b), § 81a odst. 1 a 4 a § 81e odst. 6 zákona o léčivech:“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

3. K § 1 
 
Podle úvodní věty má návrh provádět celý § 80 odst. 5 zákona o léčivech, 
ovšem v § 1 i návrhu jako takovém chybí úprava odpovídající § 80 odst. 5 
písm. e) zákona o léčivech týkající se „průvodky“. Požadujeme proto tuto 
problematiku do návrhu doplnit, anebo v úvodní větě návrhu specifikovat, 
která písmena § 80 odst. 5 zákona o léčivech jsou návrhem prováděna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V úvodní větě bude specifikováno, která 
písmena ustanovení § 80 odst. 5 jsou 
vyhláškou provedena. 

4. K § 1 písm. k) 
 
Podle úvodní věty má návrh provádět celý § 80 odst. 5 zákona o léčivech, 
ovšem v § 1 písm. k) i návrhu jako takovém chybí úprava odpovídající 
části ustanovení § 80 odst. 5 písm. d) zákona o léčivech týkající se „doby 
platnosti žádanky“. Požadujeme proto tuto problematiku do návrhu doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

5. K § 2 odst. 5 
 
a) S ohledem na navrhovanou textaci § 2 odst. 2 doporučujeme nahradit 
slova „Lékař i farmaceut“ slovy „Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až 
c)“. 
b) Z hlediska stylistického doporučujeme přeformulovat větu druhou např. 
takto: „Získané přístupové údaje se v případě změny zaměstnavatele ani v 
případě změny údajů obsažených v žádosti, na jejímž základě osoba 
podle věty první obdržela přístupové údaje, nemění.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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6. K § 3 odst. 5 písm. a) 
 
Doporučujeme specifikovat, zda se v ustanovení jedná o komunikační (viz 
§ 3 odst. 1), nebo datové (viz odůvodnění) rozhraní. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
V § 3 odst. 1 bude slovo „komunikačního“ 
nahrazeno slovem „datového“. Jedná se o 
přesnější vyjádření a dojde k odstranění 
uvedené pochybnosti. 

7. K § 5 a 6 
 
Z hlediska systematického i s ohledem na strukturu § 1 doporučujeme 
prohodit paragrafy 5 a 6. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

8. K § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 7, § 9 odst. 1, § 10 
úvodní části ustanovení, § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 písm. d) a § 14 odst. 2 
 
Vypočtená ustanovení doporučujeme zpřesnit doplněním adjektiv 
„předepisující“, resp. „vydávající“ u výskytů pouhých slov „lékař“ a 
„farmaceut“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

9. K § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení 
 
Z hlediska zjednodušení textace i s ohledem na její praktické uplatnění v § 
6 odst. 2 až 5 doporučujeme zavést legislativní zkratku „požadavek“ a tu 
důsledně používat v dalším textu návrhu (konkrétně se jedná o ustanovení 
§ 5 odst. 1 a § 6 odst. 6 a 7). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Vyhláška obsahuje dva různé druhy 
požadavku, což je dle předkladatele z návrhu 
zcela zřejmé. Zavedení legislativní zkratky by 
tak bylo nepraktické a matoucí. 
 

10. K § 6 odst. 4 písm. b) 
 
Upozorňujeme, že v tomto ustanovení zjevně chybí nějaká část textace, 
protože jako takové nedává v navrhovaném znění smysl. Doporučujeme 
proto jeho revizi a doplnění. 
 

Akceptováno 
 
Písmeno b) bude upřesněno: 
 
„b) v případě připravovaného léčivého 
přípravku jeho identifikace lékopisným 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)



Stránka 6 (celkem 45) 

Tato připomínka je doporučující. názvem nebo jeho synonymem nebo jeho 
zkratkou uvedenou v Českém lékopisu1) nebo 
názvem léčivé nebo pomocné látky uvedené v 
seznamu stanoveném jiným právním 
předpisem2) nebo názvem látky, k jejímuž 
použití bylo vydáno povolení Ministerstvem 
zdravotnictví podle zákona o léčivech, a to i pro 
jeho jednotlivé složky se současným uvedením 
požadovaného množství v gramech, v případě 
použití jiné jednotky se tato jednotka uvede,“ 
 

11. K § 6 odst. 7 
 
Požadujeme vysvětlení, jak se má navrhované ustanovení k § 6 odst. 1 
písm. c) a § 6 odst. 4, neboť jsme toho názoru, že je s těmito ustanoveními 
v rozporu – ta totiž výslovně počítají s tím, že požadavek může obsahovat 
specifikaci více léčivých přípravků. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 4 
budou upravena na singulár tak, aby nebylo 
pochybnosti o možnosti předepsat na 
elektronický recept pouze jeden druh léčivého 
přípravku. 
 
 

12. K § 8 odst. 1 
 
Jsme toho názoru, že slova „Elektronický recept zaslaný do systému 
eRecept“ jsou formulována chybně, neboť do systému eRecept se 
nezasílá elektronický recept, ale pouze požadavek na jeho vytvoření; 
vystavený elektronický recept naopak zasílá systém eRecept 
předepisujícímu lékaři. Požadujeme proto věcnou revizi uvedené části 
navrhovaného ustanovení. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„Elektronický recept zaslaný do vytvořený v 
systému eRecept může předepisující lékař 
zrušit v případě zjištění nových skutečností 
neznámých v době předepisování a v případě 
chybného zaslání strukturovaných dat za 
účelem vytvoření elektronického receptu do 
systému eRecept, pokud nebyl do systému 
eRecept zaslán záznam o výdeji léčivého 
přípravku, o zahájení přípravy a o zahájení 
výdeje nebo neuplynula doba platnosti 

 
1) § 11 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. 
2) Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. 
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elektronického receptu.“  
 

13. K § 9 
 
Požadujeme z nadpisu vypustit slova „a podmínky předepisování“, neboť 
tato neodpovídají prováděnému zákonnému zmocnění a předmětu úpravy 
(§ 1). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

14. K § 9 odst. 2 
 
S ohledem na § 6 odst. 2 písm. c) bod 1 doporučujeme nahradit slova 
„Elektronický recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se 
má opakovat,“ slovy „Opakovací recept“ a s ohledem na § 9 odst. 1 
doporučujeme nahradit slovo „nestanoví-li“ slovem „neurčí-li“.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
 

15. K § 10 písm. a) 
 
Podotýkáme, že lékaři ani farmaceutovi není žádným právním předpisem 
uložena povinnost mít datovou schránku. Požadujeme proto doplnit na 
konci textu písmena a) slova „, má-li datovou schránku zřízenou“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

16. K § 13 odst. 2 
 
Doporučujeme nahradit slovo „a“ slovem „až“, neboť v § 9 všechny tři 
odstavce 1 až 3 upravují dobu platnosti elektronického receptu, a tak je 
důvodné, aby se obdobně vztahovaly i na recept v listinné podobě. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Recept v listinné podobě nebude možné 
předepsat jako opakovací, tudíž se na ně 
ustanovení o době platnosti podle § 9 odst. 2 
vztahovat nemá.  

17. K 13 odst. 6 
 
V rámci zjednodušení textace doporučujeme stanovit, že § 9 odst. 4 platí 
obdobně. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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18. K § 14 odst. 1 písm. a) 
 
Doporučujeme opravit zjevně nesprávný odkaz nahrazením textu „odst. 4 
písm. e)“ textem „§ 6 odst. 4 písm. g)“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

19. K § 14 odst. 3 písm. a) 
 
V rámci zpřesnění navrhovaného ustanovení doporučujeme nahradit 
ukazovací zájmeno „tohoto“ adjektivem „revizního“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

20. K § 14 odst. 3 písm. b) 
 
a) V rámci zpřesnění navrhovaného ustanovení doporučujeme vypustit 
ukazovací zájmeno „tohoto“ a za slovo „souhlasu“ vložit slova „revizního 
lékaře“. 
b) Požadujeme specifikovat počáteční okamžik lhůty, aby bylo zřejmé, od 
kdy tato běží. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno  

21. K § 18 odst. 1 písm. b) bodu 2 
 
S ohledem na § 6 odst. 4 písm. a) bod 2 doporučujeme vložit za slovo 
„síly“ slova „a množství požadované lékové formy“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

22. K § 18 odst. 1 písm. f)  
 
Doporučujeme zpřesnit navrhované ustanovení vložením slov 
„předepisujícího lékaře“ za slovo „příjmení“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

23. K § 18 odst. 2 
 
Doporučujeme zpřesnit navrhované ustanovení vložením slov „na léčivé 
přípravky“ za slovo „žádanka“. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 
24. K § 18 odst. 5 
 
a) V zájmu zjednodušení navrhované textace doporučujeme slova „, místo 
otisku razítka poskytovatele údaje uvedené v“ nahradit slovy „a údaje 
podle“. 
b) V navrhovaném ustanovení chybí údaje podle části ustanovení § 18 
odst. 3 písm. j) – jméno, popř. jména, a příjmení lékaře, který požaduje 
transfuzní přípravek. Požadujeme tyto údaje doplnit. 
c) V navrhovaném ustanovení chybí další údaje pro případ, kdy je 
současně požadováno imunohematologické vyšetření, podle § 18 odst. 4. 
Požadujeme tyto údaje doplnit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
 
a) Akceptováno 
 
 
b) Neakceptováno 
Tento požadavek je obsažen v § 6 odst. 5. 
 
 
c) Akceptováno 
 
   

 
25. K § 21 a § 22 odst. 1, 4 a 5 
 
Podle odůvodnění má být odkazováno na zákon o návykových látkách, v 
uvedených ustanoveních je však obsažen odkaz na poznámku pod čarou 
č. 14, v níž je citováno nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme proto 
chybné odkazy opravit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

26. K § 22 odst. 1 
 
Doporučujeme zpřesnit navrhované ustanovení nahrazením slov „s 
místem výkonu těchto činností“ slovem „působících“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná změna ustanovení nezpřesňuje, 
ale naopak jej činí méně určitým. Poskytovatel 
zdravotních služeb může „působit“ ve více 
správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností, avšak „místo výkonu činnosti“ bude 
mít v zásadě jen jedno. 

27. K § 22 odst. 2 
 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo důvodné stanovit také nejnižší 
pohotovostní zásobu lékařských předpisů s modrým pruhem. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k připravované novele zákona 
č. 167/1998 Sb., která má za cíl zavést 
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Tato připomínka je doporučující. 

elektronizaci receptů k předepisování léčivých 
přípravků s obsahem návykové látky z přílohy 
č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. lze 
očekávat, že počty tiskopisů budou snižovány. 
Nebylo by proto vhodné zavádět nově 
minimální hranici zásob tiskopisů, neboť nelze 
nyní odhadnout jejich spotřebu v budoucnu.  

28. K § 22 odst. 6 
 
Doporučujeme specifikovat subjekt oznamovací povinnosti, aby bylo 
zřejmé, kdo má ztrátu či odcizení předmětného tiskopisu nahlásit. Trpný 
tvar „se oznámí“ v tomto směru nepovažujeme za vhodně zvolený. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Subjekt bude upřesněn jako „oprávněná 
osoba“. 

29. K § 23 odst. 1 a 6 
 
V těchto ustanoveních je patrně chybně odkazováno na § 20, pročež 
doporučujeme odkazy opravit. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

30. K § 23 odst. 3 
 
Doporučujeme přesunout potvrzení převzetí odevzdaných tiskopisů ze 
záznamu o jejich likvidaci podle odstavce 3 do evidence vedené podle 
odstavce 4, kde je podle našeho názoru z hlediska časové posloupnosti 
logičtější. Nejprve se zaeviduje přijetí těchto tiskopisů a teprve následně 
se provede jejich likvidace. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 23 odstavec 3 bude upraveno a 
dále bude doplněn nový odstavec 5:  
 
§ 23, odst. 3 
„Oprávněná osoba vede o odevzdaných 
znehodnocených nebo nepotřebných 
tiskopisech lékařských předpisů s modrým 
pruhem, včetně jejich průpisů, evidenci. Takové 
tiskopisy předá oprávněná osoba místně 
příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností k likvidaci. Tento 
obecní úřad vypracuje protokolární záznam, 
v němž potvrdí jejich převzetí“. 
 
§ 23 odst. 5 
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„Vrácené tiskopisy lékařských předpisů 
s modrým pruhem, včetně jejich průpisů, 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností zlikviduje vhodným způsobem tak, 
aby nemohly být opětovně použity. O likvidaci 
vypracuje tento obecní úřad protokolární 
záznam.“ 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
tel. 22486 1506, 
e-mail: 
Dana.Tesarova@
mmr.cz 

K úvodní větě: 
 
Doporučujeme text „81 odst. 4 písm. a) a písm. b)“ nahradit textem „§ 81 
odst. 4 písm. a) a b)“, text „§ 81a odst. 1 a odst. 4“ nahradit textem „§ 81a 
odst. 1 a 4“ a za textem „81e odst. 6“ neuvádět čárku. Dále doporučujeme 
vyjmenovat příslušné novely, kterými byla daná ustanovení novelizována 
(např. § 114 odst. 1 zákona o léčivech byl novelizován zákony č. 50/2013 
Sb., č.  70/2013 Sb., č. 66/2017 Sb. a č. 44/2019 Sb. apod.)  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 6 odst. 4: 
 
1. Za poznámkou pod čarou č. 7 (dole na stránce) doporučujeme uvést 
tečku. 
2. V písmenu b) doporučujeme odkazy na poznámky pod čarou č. 8 a 9 
uvést horním indexem. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 22: 
 
V odstavci 1 doporučujeme slovo „úřady“ nahradit slovem „úřad“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 24: 
 
1. V úvodní části ustanovení doporučujeme slova „Zrušuje se“ nahradit 
slovy „Zrušují se:“. 
2. Na začátku všech bodů doporučujeme nahradit slovo „vyhláška“ slovem 
„Vyhláška“ (tj. na počátku bodu užít velké písmeno). 
3. Na konci těch bodů, kde je uvedena čárka, doporučujeme místo čárky 

Akceptováno 
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uvést tečku. 
4. Na konci bodu 5 doporučujeme slovo „a“ vypustit a uvést tečku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 25: 
 
Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K přílohám: 
 
V označení příloh doporučujeme text „XX/2019“ nahradit textem „…./2019 
Sb.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 
opl@mzv.cz 
Jana_Kropacova
@mzv.cz 
 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních 
věcí z hlediska své působnosti zásadní připomínky, lze však doporučit 
v úvodní větě navrhované vyhlášky odstranění čárky za textem „§ 81e 
odst. 6“ a za slova „(zákon o léčivech)“ doplnění citace zákona, resp. 
zákonů, které novelizovaly jednotlivá ustanovení zákona č. 378/2008 Sb., 
jež jsou v úvodní větě uvedena (například v odůvodnění citovaný zákon č. 
66/2017 Sb. nebo dále zákon č. 44/2019 Sb., jenž rovněž novelizoval 
zmocňovací ustanovení § 114 odst. 1 zákona o léčivech). Požadavky na 
citaci novelizovaného právního předpisu stanoví článek 64 legislativních 
pravidel vlády. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
obrany 
 
Mgr. Veronika 
Kolihová, tel. 973 
200 081, e-mail: 
legislativa.mo@a
rmy.cz, a plk. gšt. 
Mgr. Václav 
Ješeta, tel. 
973 214 199. 
 

K § 6  
 
1. V odstavci 3 navrhujeme vypustit písmeno c). 

 
Odůvodnění: Požadované údaje o telefonním čísle a případně adrese 

pobytu nejsou povinnou součástí zdravotnické dokumentace podle §53 
odst. 2 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pacient není 
povinen tyto údaje uvádět a nelze je vynucovat. Ve zdravotnické 
dokumentaci jsou pouze fakultativně a se souhlasem pacienta.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Telefonní číslo pacienta je kontaktním údajem, 
jehož smyslem je umožnit kontakt s pacientem 
v případě nejasností (a to i chyb vzniklých při 
výdeji nebo zjištěných závad v jakosti léčiva), 
které jsou zaregistrovány až po výdeji, tedy ve 
chvíli, kdy pacient již není v lékárně přítomen. 
V případě, že nelze telefonní číslo uvést (tedy i 
případě, že ho pacient neposkytne), se uvede 
adresa místa, kde se pacient zdržuje. U 
listinných receptů byla vyplňována adresa 
skutečného pobytu pacienta, což umožňovalo 
jeho dohledatelnost v případě potřeby. 
V případě elektronických receptů je však 
uváděno místo trvalého pobytu z důvodu 
ztotožnění pacienta. Tato adresa v řadě 
případů neumožní dohledání pacienta v čase 
potřebném pro např. pro nápravu omylu. 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 6 
 
2. V odstavci 5 navrhujeme vypustit písmeno e). 

Odůvodnění: Ustanovení neodpovídá terminologii vyhlášky č. 
156/2015 Sb. 
o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, 
oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit 
svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách 
organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic 
(o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli) 
a je nadbytečné, neboť recept vystavený vojenským poskytovatelem již 
nemá obsahovat žádné zvláštní údaje uváděné na receptu.  

 
Tato připomínka je doporučující. 
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K § 6 
 
3. V odstavci 7 navrhujeme slova „jeden druh“ nahradit slovy „dva druhy“. 

Odůvodnění: Považujeme za vhodné zachovat možnost předepsat na 
jeden recept dva druhy léčivých přípravků, k navrhované změně 
neshledáváme ekonomický ani technický důvod.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Problematika počtu položek na elektronickém 
receptu byla diskutována v rámci pracovní 
skupiny svolané MZ s dotčenými subjekty – 
zástupci České lékařské komory, České 
lékárnické komory, České lékařské společnosti 
ČLS JEP a zdravotních pojišťoven. Na jednání 
nedošlo k jednoznačné shodě krom 
konstatování, že nejméně racionální se jeví 
zachování stávajícího stavu (2 položky na 
receptu) a závěrem bylo, že se jednotliví 
stakeholdeři vyjádří v rámci připomínkového 
řízení. S ohledem na to, že v rámci 
připomínkového řízení se k danému vyjádřila 
pouze 3 připomínková místa s tím, že ČFS ČLS 
JEP a AN ČR, jako zástupci poskytovatelů 
zdravotních služeb požadovali shodně 1 
položku na eRp, upravil předkladatel návrh 
podle vyjádřeného názoru poskytovatelů 
zdravotní péče. VZP jako doporučující 
připomínku navrhla počet položek nelimitovat. 
 
 

Česká lékařská 
komora 
 
Mgr. Daniel 
Valášek, MBA, e-
mail: 
pravni3@clkcr.cz
, 
sekretariat@clkcr
.cz,  
prezident@clkcr.
cz, 
zdenek.mrozek@

S ohledem na dosavadní legislativní proces projednávání novely zákona o 
léčivech má Česká lékařská komora za to, že se nelze k návrhu vyhlášky o 
předepisování humánních léčivých přípravků vyjádřit. Novela zákona o 
léčivech se dotýká mimo jiné udělování souhlasu k nahlížení do lékové 
záznamu pacienta, přičemž návrh prováděcího předpisu musí 
korespondovat se zákonným zmocněním. Dle veřejně dostupných 
informací, jež jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Poslanecké 
sněmovny ČR, by měl být senátní návrh (tisk 302/11) projednán 
poslaneckou sněmovnou dne 24.9.2019, v rámci 34. sněmovní schůze, 
přičemž senátní návrh upravuje odlišně právo lékařů a farmaceutů k 
nahlížení do lékové záznamu oproti návrhu předloženého poslaneckou 
sněmovnou. 
 

Vysvětleno 
 
Pokud by byl prováděcí právní předpis 
připravován teprve ve chvíli, kdy je právní 
předpis, který je prováděn, platný, došlo by 
prakticky vždy k velké prodlevě mezi účinností 
zákona a jeho prováděcího právního předpisu, 
a to s ohledem na délku legislativního procesu.  
 
Ať by byla přijata senátní či sněmovní verze, 
fakticky by zde nebyl žádný rozdíl, pouze by se 
dílčím způsobem návrh upravil co do rozsahu. 
Pokud by návrh byl zamítnut jako celek, pak by 
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clkcr.cz. 
 

Z výše uvedeného důvodu se nelze k návrhu prováděcího předpisu blíže 
vyjádřit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

návrh vyhlášky byl stažen. Je proto zcela 
irelevantní tvrdit, že návrh nešlo posoudit se 
zákonným zmocněním – ta byla dána a známa. 
 

Ministerstvo 
financí 
Mgr. Zdeňka 
Krejčová, e-mail: 
zdenka.krejcova
@mfcr.cz,  tel. 
257042350 

K receptům a žádankám na omamné a psychotropní látky - MZ zamýšlelo, 
že v první fázi budou elektronické recepty využívány právě pro kategorii 
receptů s modrým pruhem. Důvodem je jejich společenská nebezpečnost 
a zneužívání.  Tomu měla povinná elektronizace bránit a měla tuto 
zneužívanou skupinu léčiv dostat pod přísnou evidenci a dohled. Výdej 
některých omamných a psychotropních látek sleduje ÚZIS (např. tzv. 
substituční drogy, jako je Subutex a Metadon). Problémem je to, že někteří 
lékaři údaje o předepisování těchto látek do databáze registru ÚZIS 
nepředávají. Tak mohou unikat na černý trh. Pokud by byly předepisovány 
na e-recept, získala by protidrogová centrála přehled o jejich zneužívání. 
SÚKL provozuje centrální úložiště receptů a dlouhodobě garantuje, že je 
připraven provoz technicky zajistit. K léčivům, která jsou předepisovaná na 
recept s modrým pruhem, patří vedle substitučních drog, konopí, morfin, 
opiáty, amfetamin, fermetrazin a řada dalších. Jedná se celkem o více jak 
2000 variant návykových léčivých přípravků.  
Dnes je konopí předepisováno na e-recept, čímž je kontrola zajištěna, 
funguje i kontrola nad léčivými přípravky s omezením (zde patří přípravky, 
které slouží k výrobě nelegálních drog), a chybí podchytit léčiva, 
předepisovaná na recepty s modrým pruhem, podle §13 zákona č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.  
Tuto výjimku z povinné elektronické preskripce považujeme dlouhodobě 
za problematickou.  
 
Požadujeme zdůvodnit, proč nedošlo k zavedení elektronizace receptů 
s modrým pruhem, když § 13 zákona č. 167/1998 Sb., v odst. 1 
s elektronickým receptem počítá.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
V současné době je připravován návrh novely 
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, který 
počítá s možností elektronického předepisování 
návykových látek. To bude představovat 
zásadní změnu stávající praxe. Návrh novely je 
aktuálně zpracováván a následně bude 
postoupen do legislativního procesu. Pokud 
bude návrh schválen, budou recepty s modrým 
pruhem vystavovány standardně v elektronické 
podobě. Listinná forma by mohla být vyhrazena 
pro výjimečné situace (mimo jiné technické 
výpadky). V rámci těchto situací pak budou 
recepty vyplňovány většinově ručně a bude se 
tedy jednat o standardní průpisy, se kterými 
počítá nastavený systém kontroly. Stávající 
praxe s využitím tiskáren přestane mít 
v případě přijetí novely zákona č. 167/1998 Sb. 
opodstatnění  

Návrh počítá nově s tím, že na e-recept bude předepsán 1 druh léku 
(dosud tato podmínka platila pouze pro recepty s modrým pruhem - 
listinné). V současnosti platí, že e-recept může obsahovat dva druhy léků. 
Návrhem by mohlo dojít ke zvýšení výdajů z veřejného zdravotního 
pojištění, což považujeme za nepřijatelné. Požadujeme zdůvodnit návrh 

Vysvětleno 
 
Ve vztahu k možnému zvýšení výdajů 
z veřejného zdravotního pojištění předkladatel 
uvádí, že není zřejmé, jakým způsobem by 
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změny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

mělo při změně počtu položek na receptu dojít 
k navýšení výdajů z veřejného zdravotního 
pojištění, neboť signální výkon není vztažen 
k receptu, ale k položce. 
 
K samotné změně, tedy možnosti předepisovat 
pouze jednu položku na recept předkladatel 
uvádí, že do fakultativního vnitřního 
připomínkového řízení byl návrh zaslán ve 
znění zachovávající stávající stav - tedy až 2 
položky na receptu.  
Rozeslání návrhu předcházelo jednání 
pracovní skupiny, kde zástupci lékárníků uvedli, 
že jako nejméně vhodné se jeví zachování  
stávajícího stavu (2 položky na receptu). Jako 
důvod uvedli, že kombinuje nevýhody obou 
diskutovaných variant – tedy buď 1 položka na 
receptu nebo neomezený, resp. téměř 
neomezený počet položek. 
Vzhledem k tomu, že zástupci lékárníků se 
přímo na jednání nevyslovili ani pro jednu 
z variant s tím, že problematiku bude nutno 
v rámci ČLnK šířeji prodiskutovat, bylo 
dohodnuto, že v návrhu bude „pracovně“ 
ponechán stávající stav (2 položky) a ČLnK a 
ostatní stakeholdeři se vysloví v rámci vnitřního 
připomínkového řízení. 
 
V rámci vnitřního připomínkového řízení 
Asociace nemocnic ČR  a Česká farmaceutická 
společnost ČLS JEP navrhli změnit počet 
položek na receptu na 1 s odůvodněním, že 
zpřehledňuje práci se zpracováním 
elektronických receptů, zejména pak v případě 
neúplného výdeje, opakovacích receptů  apod. 
a přitom se jedná o zcela minimální zásah do 
současných struktur. Připomínka byla MZ 
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akceptována. 
 

Z důvodu právní jistoty doporučujeme vyjádření variant upravit podle čl. 42 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), resp. u alternativního výčtu 
podle čl. 42 odst. 1 LPV (např. v § 6 odst. 4 písm. f) návrhu vyhlášky) a u 
kumulativního výčtu podle čl. 42 odst. 2 LPV (např. § 6 odst. 1 návrhu 
vyhlášky). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
 

Z dané formulace není zcela zřejmé, která varianta nahrazuje kterou – 
např. není zřejmé, zda při postupu, kdy se uvede název „Posádková 
ošetřovna“, je nutné uvádět místo posádkového zdravotnického zařízení. 
Doporučujeme upravit, aby byl výklad zcela zřejmý a jasný, např. za 
použití bodů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 6 odst. 5, písm. e) bude z návrhu 
vypuštěno. 

Tečku za slovem „přípravku“ doporučujeme nahradit čárkou a slovo 
„Vzorek“ doporučujeme uvést malým počátečním písmenem. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
Tečka za slovem „přípravku“ se nahrazuje 
středníkem. 

Slovo „úřady“ doporučujeme nahradit slovem „úřad“, aby text souvisle 
navazoval. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

S ohledem na předchozí použití dané formulace, doporučujeme slova 
„tohoto právního předpisu“ nahradit slovy „této vyhlášky“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 
Rendek.pavol@vl
ada.cz  

K § 6 odst. 3 písm. b) návrhu: 
 
Požadujeme nahradit slova „adresa místa trvalého pobytu pacienta“ slovy 
„adresa bydliště pacienta“. Případně je lze nahradit slovy „adresa místa 
trvalého pobytu pacienta, a nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště pacienta“. 
Někteří pacienti, především občané jiných členských států EU a státní 
příslušníci třetích zemí, nemusí mít trvalý pobyt na území ČR. Trvalý pobyt 

Akceptováno 
 
Bude nahrazeno slovy „adresa místa trvalého 
pobytu pacienta, a nemá-li trvalý pobyt, adresa 
bydliště pacienta“ 
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občané jiných členských států EU a podobně i jiní cizinci mohou nabýt 
trvalý pobyt až po určité době svého pobytu na území ČR, zpravidla po 
době 5 let. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti návrhu: 
 
Z odůvodnění vyhlášky není zřejmé, kam bude přesunuta úprava týkající 
se veterinárních léčivých přípravků, která je nyní obsažena v návrhem 
zrušované vyhlášce č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Požadujeme odůvodnění v tomto směru doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo zdravotnictví řešilo úpravu 
veterinárních léčivých přípravků 
s Ministerstvem zemědělství, přičemž dospělo 
k následujícímu řešení. 
   
Ministerstvo zemědělství připraví vlastní návrh 
vyhlášky tak, aby upravovala pouze veterinární 
léčivé přípravky a jejich předepisování, 
případně používání humánních léčivých 
přípravků pro potřeby veterinárních služeb.  
 
Ministerstvo zdravotnictví zruší pouze část 
druhou vyhlášky č. 54/2008 Sb. s tím, že 
zbytek vyhlášky č. 54/2008 Sb. bude zrušen 
vyhláškou Ministerstva zemědělství. 

Komora 
veterinárních 
lékařů 
 
vetkom@vetkom.
cz 

V souvislosti s tvorbou nového prováděcího předpisu týkající se 
předepisování léčivých přípravků upozorňujeme, že podle § 82, odst. 2, 
písm. f) zákona o léčivech jsou humánní léčivé přípravky oprávněni 
vydávat také veterinární lékaři, kteří vykonávají odbornou veterinární 
činnost podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 381/1991 Sb. o KVL 
ČR).  
  
Podle § 3 písm. b) Vyhlášky č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a 
výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, je veterinární 
lékař oprávněn předepsat registrovaný humánní přípravek.  
  
Předložený návrh novely vyhlášky o předepisování humánních léčivých 
přípravků však tuto skutečnost nijak nereflektuje.  
  
Vyjadřujeme tímto obavu, aby nová vyhláška neznejišťovala v rámci 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo zdravotnictví řešilo úpravu 
veterinárních léčivých přípravků 
s Ministerstvem zemědělství, přičemž dospělo 
k následujícímu řešení. 
   
Ministerstvo zemědělství připraví vlastní návrh 
vyhlášky tak, aby upravovala pouze veterinární 
léčivé přípravky a jejich předepisování, 
případně používání humánních léčivých 
přípravků pro potřeby veterinárních služeb. 
 
Ministerstvo zdravotnictví zruší pouze část 
druhou vyhlášky č. 54/2008 Sb. s tím, že 
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lékárnické praxe lékárníky, kteří pak mohou na základě absence 
ustanovení o výdeji humánních léčivých přípravků na veterinární recept 
váhat, zdali humánní léčivý přípravek určený k léčbě zvířete vydat.     
 

zbytek vyhlášky č. 54/2008 Sb. bude zrušen 
vyhláškou Ministerstva zemědělství. 
 
Současně bude upraven návrh vyhlášky tak, 
aby nebyl zavádějící. 

Unie 
zaměstnavatels
kých svazů ČR 
 
katerina.latalova
@uzs.cz 
 

k § 2 odst. 4 
 
Znění tohoto ustanovení doporučujeme upřesnit následujícím způsobem: 
„Každá fyzická osoba může mít současně vydány pouze jedny přístupové 
údaje. Přístupové údaje jsou nepřenosné a mohou být využívány pouze 
fyzickou osobou, které byly vydány. (…)“ 
 
Odůvodnění: Jedná se o upřesnění a také sjednocení s informací 
uvedenou v první větě předmětného paragrafu. 
  
Členem Rady vlády pro duševní zdraví musí být také zástupci plátců 
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, tedy 
zástupci zdravotních pojišťoven s tím, že bychom za dostatečné 
považovali, kdyby se Rada vlády pro duševní zdraví rozšířila o dva další 
členy (zástupce plátců) – zástupce Svazu zdravotních pojišťoven 
ČR (organizace sdružující 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 
působících v ČR) a zástupce VZP ČR. 
Odůvodnění: Plátci zdravotních služeb (ZP) jsou významnými 
organizacemi v systému českého zdravotnictví a jako takové se 
dlouhodobě aktivně podílejí na reformě duševního zdraví a jako takoví by, 
vedle zástupců odborných společnosti či zástupců poskytovatelů, měli mít 
v Radě své zastoupení. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Připomínka se netýká se návrhu. 

§ 3 odst. 3 - Znění tohoto ustanovení doporučujeme upravit následujícím 
způsobem: 
 
„Data odesílaná do systému eRecept jsou lékařem a nebo farmaceutem 
vytvářena a do systému eRecept zasílána ve formě strukturovaných dat. 
Technické požadavky na podobu strukturovaných dat jsou uvedeny v 
provozní dokumentaci systému eRecept.“ 
 

Akceptováno 
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Odůvodnění: Jedná se o sjednocení s formulací uvedenou v § 3 odst. 1 a 
2. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 6 odst. 5 písm. a), 
§ 6 odst. 5 písm. b), 
§ 6 odst. 5 písm. e), 
§ 14 odst. 3 písm. b), 
§ 14 odst. 4 písm. b), 
§ 18 odst. 1 písm. d), 
§ 18 odst. 3 písm. a), 
§ 18 odst. 3 písm. h), 
§ 18 odst. 5, 
Příloha č. 1 ve vzoru tiskopisu, 
Příloha č. 1 hvězdička v zápatí, 
Příloha č. 2 ve vzoru tiskopisu. 
 
Návrh vyhlášky používá na některých místech textu termín „poskytovatel 
zdravotních služeb“ a na jiných místech textu pouze termín „poskytovatel“, 
aniž by byla zavedena legislativní zkratka. Výše jsou uvedena místa 
v návrhu vyhlášky, kdy je použita zkratka „poskytovatel“. Navrhujeme při 
prvním použití termínu „poskytovatel zdravotních služeb“ (§ 2 odst. 5) 
zavést legislativní zkratku „poskytovatel“ a ve zbytku textu používat pouze 
termín „poskytovatel“.  
 
Odůvodnění: Jedná se o sjednocení termínů používaných v textu návrhu 
vyhlášky. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
 
V souladu s terminologií zákona o léčivech 
bude v celé vyhlášce důsledně používán termín 
„poskytovatel zdravotních služeb“. 

K § 14  
 
Údaje uváděné na receptu v listinné podobě - Znění tohoto ustanovení 
doporučujeme upravit následujícím způsobem: 
 
Za odstavec 1) navrhujeme vložit nový odstavec 2) ve znění: 
 
„Na receptu v listinné podobě se uvádí otisk razítka poskytovatele 

Neakceptováno 
 
Problematika byla řešena v rámci pracovní 
skupiny svolané MZ s dotčenými subjekty – 
zástupci České lékařské komory, České 
lékárnické komory, České lékařské společnosti 
ČLS JEP a zdravotních pojišťoven. Zástupci 
poskytovatelů zdravotních služeb požadovali 
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zdravotních služeb, obsahující údaje o poskytovateli podle § 6 odst. 5 
písm. a) až c) a e).“ 
 
Stávající odstavce 2), 3) a 4) navrhujeme odpovídajícím způsobem 
přečíslovat na odstavce 3), 4) a 5). 
 
Odůvodnění: Dle důvodové zprávy k tomuto návrhu vyhlášky, ve zvláštní 
 části k ustanovení § 13 a § 14, je uvedeno, že se „nejedná o podstatnou 
změnu stávající úpravy, která byla v podstatě převzata, ani o významný 
zásah do stávající praxe“.  Stávající úprava na receptu v listinné podobě (§ 
6 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějším) tento údaj, 
tzn. otisk razítka poskytovatele s příslušnými údaji, požadovala.  
Domníváme se proto, že by tento údaj měl být na receptu v listinné 
podobě obsažen i dle nově navrhované úpravy. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

použití razítka do návrhu nezakotvovat, aby 
bylo možné údaje vytisknout (tento tisk má 
obvykle „podobu“ razítka). Příslušné údaje tak 
budou součástí „vytisknutého“ razítka. 
 
 
 

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů 
katerina.latalova
@uzs.cz 
zikes@kzps.cz
  
 

Totožné připomínky jako Unie zaměstnavatelských svazů (viz výše) Viz výše vypořádání připomínek Unie 
zaměstnavatelských svazů. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 
JUDr. Pavla 
Bejčková, Ph.D., 
(pavla.bejckova
@mzp.cz, tel.: 
267 122 161 

V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je třeba při citaci 
zmocňovacích ustanovení v úvodní větě návrhu vyhlášky uvést novely, 
kterými byla předmětná zákonná ustanovení novelizována a v jejichž znění 
jsou tato zákonná ustanovení platná v době citace. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a 

K úvodní větě vyhlášky - slovo “a“ za textem „§ 114 odst. 1“ a čárku za 
textem „§ 81e odst. 6“ doporučujeme vypustit, čárku za slovy „§ 81a odst. 

Akceptováno 
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obchodu 
 
Ing. Ivana 
Fedyszynová 
fedyszynova@m
po.cz 

1 a odst. 4“ nahradit slovem „a“ a doplnit příslušné novely zákona o 
léčivech týkající se ustanovení uvedených v této úvodní větě. 
 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 odst. 1 písm. b) - čárku za slovem „lékaři“ doporučujeme vypustit a 
zvážit, zda za slovo „předepisujícímu“ by neměla být vložena slova „léčivé 
přípravky“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 2 odst. 5 - dáváme ke zvážení, zda výčet situací, kdy nedojde ke 
změně přístupových údajů, je úplný. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Výčet je dle názoru předkladatele úplný. 

K § 6 odst. 1 - vzhledem k tomu, že se v ustanovení § 6 vyskytuje pojem 
„požadavek lékaře na vytvoření elektronického receptu“ opakovaně, 
navrhujeme v odstavci 1 zavést legislativní zkratku „(dále jen 
„požadavek“)“ a tuto dále důsledně v ustanovení používat. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Vyhláška obsahuje dva různé druhy 
požadavku, což je dle předkladatele z návrhu 
zcela zřejmé. Zavedení legislativní zkratky by 
tak bylo nepraktické a matoucí. 

K § 6 odst. 3 písm. b) - ustanovení navrhujeme doplnit tak, aby bylo 
možno uvést i adresu povoleného nebo přechodného pobytu cizince na 
území ČR. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Bude nahrazeno slovy „adresa místa trvalého 
pobytu pacienta, a nemá-li trvalý pobyt, adresa 
bydliště pacienta“ 
 

K § 6 odst. 4 písm. a) bodu 2. - slovo „doporučený“ navrhujeme nahradit 
slovem „doporučeným“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 - doporučujeme zvážit, zda by místo slova 
„nebo“ před slovy „neuplynula doba platnosti“ nemělo být uvedeno spíše 
slovo „a“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Jde o podmínky alternativní nikoliv kumulativní. 
Stačí naplnění jedné nebo druhé, aby nebylo 
možné provést změnu elektronického receptu, 
nikoliv obou současně. 

K § 7 odst. 3 - dáváme ke zvážení, zda by vyhláška neměla upravovat i 
postup v případě, kdy změna údajů elektronického receptu na základě 

Neakceptováno 
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požadavku lékaře nebude provedena. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Obecně výslovné uvádění přístupu a contrario 
u všech právních norem je dle našeho názoru 
nadbytečné Změna může být provedena za 
splnění jasně daných podmínek. V případě, že 
nejsou dodržena, tak systém změnu neumožní, 
o čemž bude uživatel informován chybovou 
hláškou. Definování znění chybových hlášek na 
úrovni legislativních předpisů nepovažuje 
předkladatel za vhodnou a udržitelnou praxi. 

K § 8 odst. 4 - dáváme ke zvážení, zda by vyhláška neměla upravovat i 
postup v případě, kdy elektronický recept nebude na základě požadavku 
lékaře zrušen. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
 
Viz odůvodnění předcházející připomínky. 

K § 9 odst. 3 - s ohledem na posloupnost příznaků uvedených v § 6 odst. 2 
písm. c) doporučujeme navrhované ustanovení upravit tak, že příznak 
„Neodkladná péče“ bude uveden před příznakem „Pohotovost“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 14 odst. 1 písm. a) - text „odst. 4 písm. e)“ navrhujeme nahradit textem 
„odst. 4 písm. g)“ a za slovem „přípravku10)“ vložit čárku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení - doporučujeme zvážit úpravu textu 
„Žádanka v listinné podobě na léčivé přípravky“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno na následovně: „žádanka na 
léčivé přípravky v listinné podobě“. 

K § 18 odst. 1 písm. f) - za slovo „jméno“ navrhujeme doplnit slova 
„popřípadě jména“ a shodným způsobem sladit text celé vyhlášky. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 22 odst. 1 – doporučujeme text „příslušný obecní úřady“ nahradit 
textem „příslušný obecní úřad“ a dále doporučujeme zvážit, zda užití 
pojmu „těchto činností“ bude dostatečně srozumitelné pro adresáty normy. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
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K § 23 odst. 6 - text „§ 20“ je zřejmě nutno nahradit textem „§ 22“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 25 - ustanovení doporučujeme přeformulovat takto: „Tato vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2019, s výjimkou ustanovení § 11. 
které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na zákona č. 262/2019 Sb., který 
nabude účinnosti dnem 1. prosince 2019, bude 
účinnost vyhlášky stanovena shodně s tímto 
zákonem, neboť jej tato vyhláška provádí. 
Vyhláška nabyde účinnosti dnem 1. prosince 
2019, ustanovení § 11 dnem 1. dubna 2020. 

K Obecné části - upozorňujeme, že jednotlivé kapitoly by měly být 
uvedeny v souladu s čl. 16, resp. čl. 14 Legislativních pravidel vlády a text 
odůvodnění by měl obsahovat konkrétní argumenty na podporu přijatých 
závěrů. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  
 
Odůvodnění obsahuje po formální stránce 
všechny náležitosti. Odůvodnění věcného 
řešení považuje předkladatel za dostatečné.  

Ve sloupci „Ustanovení (část, §, odst., písm., apod.)“ doporučujeme uvést 
příslušné označení ustanovení návrhu vyhlášky, které je následně 
citováno ve sloupci „Obsah“, a z této části jej vypustit a ponechat jen 
obsah ustanovení návrhu. 
 
Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno  

Ve sloupci „Číslo Sb./ID“ doporučujeme za každé číslo předpisu, který byl 
novelizován, uvést spojení „ve znění“ a až následně uvést číslo novely. 
Zároveň doporučujeme uvést číslo ID 9337 u každého článku, ke kterému 
se vztahuje, na samostatný nezvýrazněný řádek. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Robert 
Pavloušek, 
robert.pavlousek
@mze.cz tel.: 
2279 

K § 24 – Zrušovací ustanovení:  
 
V § 24 se ke dni účinnosti vyhlášky, tedy k 1. listopadu 2019, navrhuje 
zrušit stávající vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých 
přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech 
používání lékařských předpisů, a všechny její následné novely. Vyhláška 
č. 54/2008 Sb. přitom obsahuje část, která se týká předepisování léčivých 
přípravků za účelem poskytování veterinární péče.  

Akceptováno 
  
Ministerstvo zemědělství se zavázalo, že 
připraví vlastní návrh vyhlášky tak, aby se 
vztahovala na oblast veterinárních léčivých 
přípravků, jak předvídá nové zmocnění 
uvedené v zákoně č. 262/2019 Sb. 
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Ministerstvo zemědělství v současné době dokončuje práce na 
samostatné vyhlášce o předepisování léčivých přípravků za účelem 
poskytování veterinární péče, kterou předjímá novela zákona o léčivech 
(sněmovní tisk č. 302), nicméně v této chvíli nelze zaručit, že bude 
připravena k publikaci ve Sbírce zákonů ke stejnému dni, ke kterému by 
měla být podle předloženého návrhu zrušena vyhláška č. 54/2008 Sb. 
Hrozí tak, že po přechodnou dobu by neexistovala platná a účinná 
podzákonná úprava předepisování léčivých přípravků za účelem 
poskytování veterinární péče. Této situaci je třeba předejít, a proto 
žádáme, aby zrušovacím ustanovením byla ve vyhlášce č. 54/2008 Sb. 
zrušena pouze ČÁST DRUHÁ, která upravuje předepisování humánních 
léčivých přípravků. Zbytek vyhlášky č. 54/2008 Sb. by byl následně zrušen 
vyhláškou Ministerstva zemědělství o předepisování léčivých přípravků za 
účelem poskytování veterinární péče. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo zdravotnictví zruší pouze část 
druhou vyhlášky č. 54/2008 Sb. s tím, že 
zbytek vyhlášky č. 54/2008 Sb. bude zrušen 
vyhláškou Ministerstva zemědělství. 
 

ÚVČR – VÚV 
 
MUDr. Martin 
Holcát, MBA; 
holcat@fnmotol.c
z,  
tel. 224 431 010 

Materiál potřebuje jazykovou úpravu, zaslán s množstvím překlepů  
a chyb! 
 

1. § 13 odst. 1 – Jde o nový záměr nebo o chybu? V současné době 
je možné na papírový recept psát dva léky! 
 

2. § 7 odst. 3 – chybí, že nelze měnit SÚKL kód léčiva, který určuje 
velikost balení atd. 
 

3. § 20 – Platnost receptu s modrým pruhem (opiáty) byla dříve 
podstatně kratší, nyní až měsíc, což nepovažuji z lékařského 
hlediska za vhodné! 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Ad 1 Vysvětleno 
 
Jde o záměr. Problematika počtu položek na 
elektronickém receptu byla diskutována v rámci 
pracovní skupiny svolané MZ s dotčenými 
subjekty – zástupci České lékařské komory, 
České lékárnické komory, České lékařské 
společnosti ČLS JEP a zdravotních pojišťoven. 
Na jednání nedošlo k jednoznačné shodě krom 
konstatování, že nejméně racionální se jeví 
zachování stávajícího stavu (2 položky na 
receptu) a závěrem bylo, že se jednotliví 
stakeholdeři vyjádří v rámci připomínkového 
řízení. S ohledem na to, že v rámci 
připomínkového řízení se k danému vyjádřila 
pouze 3 připomínková místa s tím, že ČFS ČLS 
JEP a AN ČR, jako zástupci poskytovatelů 
zdravotních služeb požadovali shodně 1 
položku na eRp, upravil předkladatel návrh 
podle vyjádřeného názoru poskytovatelů 
zdravotní péče. VZP jako doporučující 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)



Stránka 26 (celkem 45) 

připomínku navrhla počet položek nelimitovat. 
 
Ad 2 Vysvětleno 
 
Zřejmě směřuje na ustanovení § 7 odst. 2. 
SÚKL kód, resp. předepsaný léčivý přípravek, 
lze měnit po vystavení elektronického receptu. 
Lékař může předepsaný léčivý přípravek 
upravit např. z důvody své chyby, nebo po 
telefonické konzultaci s pacientem či 
lékárníkem. 
 
Ad 3 Vysvětleno 
 
Na platnost receptů s modrým pruhem se nyní 
vztahují obecná pravidla o době platnosti 
receptu, tedy 14 dní, pokud lékař neurčí delší 
dobu, maximálně však jeden rok. Navrhovaná 
úprava tak ponechává platnost 14 dní, ovšem 
omezuje možnost lékaře stanovit dobu platnosti 
na maximálně 1 měsíc. Navrhovaná úpravy 
tedy zkracuje možnou dobu platnosti receptu 
s modrým pruhem. 

Připomínka 
1. § 6 odst. 4 písm. f) bod 4) až 6) – kde se dnes spolupodílí na 

úhradě léku zaměstnavatel (nejsem v tomto informován)? 
2. § 6 odst. 4 písm. g) bod 2) – sjednocení nomenklatury. Používán byl 

"!" pro označení překročení dávky. Nikoliv slovně "překročení" 
sjednotit s § 14 odst. 1 písm. a). 

 
Není jasné, proč není uveden i vzor běžného papírového receptu, který je 
v případě, že nelze napsat eRecept, nebo recept na počítači nebo  
i v jiných případech ("devítkoví" lékaři např. komplementu, nebo lékaři 
důchodci…) používán? 

Vysvětleno 
 
Ad 1 Jedná se o úpravu, která reflektuje 
dlouhodobě běžně využívaný postup v případě 
předepsání léčivého přípravku vojákům v činné 
službě.  
 
To v praxi funguje následovně: 
V případě předepsání přípravku, který není ze 
zdravotního pojištění hrazen je plná cena 
lékárnou fakturována vojenské zdravotní 
pojišťovně (u které jsou vojáci v činné službě 
pojištěni), té jsou pak náklady refundovány 
Ministerstvem obrany -viz § 6, odst. 4, písm. f) 
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bod 4.  
V případě výdeje léčivého přípravku se 
stanovenou výší úhrady ze zdravotního 
pojištění a doplatkem je opět vojenské 
zdravotní pojišťovně lékárnou fakturována plná 
cena přípravku, Ministerstvem obrany je pak 
refundován pouze doplatek viz § 6, odst. 4, 
písm. f) bod 5. 
Analogický k postupu dle bodu 5 je postup 
v případě, že má přípravek stanovenou 
zvýšenou úhradu - § 6 odst. 4, písm. f) bod 6 
návrhu. 
 
Ad 2 Odlišnosti v názvosloví jsou dány 
odlišností elektronické a listinné podoby 
receptů a jsou záměrné. 
 
Ke stanovení vzoru „běžného“ receptu v listinné 
podobě chybí zákonné zmocnění. Ani 
v současnosti není vzor receptu stanoven 
vyhláškou, ale pouze v rámci Metodiky 
pořizování a předávání dokladů. 

Ministerstvo 
vnitra 
 
Mgr. Lucie 
Jakubčíková, e-
mail: 
lucie.jakubcikova
@mvcr.cz, tel. 
974 817 346 

K § 2 odst. 2: 
 
 Ustanovení počítá s možností odeslání žádosti oprávněných 
subjektů o přístupové údaje Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen 
„SÚKL“) prostřednictvím formuláře uveřejněného na internetových 
stránkách tohoto úřadu, jedná se tak o odchylku od § 2 zákona č. 
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, 
který elektronické prokázání totožnosti na základě právního předpisu či 
výkonu působnosti připouští pouze prostřednictvím elektronické 
identifikace s použitím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 
Na základě navrhovaného ustanovení jsou identifikační postupy, které 
spoléhají na vydávání proprietárních přístupových údajů, obecně 
vyloučeny, protože identifikace s jejich pomocí nemůže probíhat za použití 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace prostřednictvím 
národního bodu pro identifikaci a autentizaci. 

Akceptováno částečně 
 
Zákon o léčivech v § 81a odst. 1 přímo uvádí, 
že lékař a farmaceut přistupují k systému 
prostřednictvím přístupových údajů a 
přístupového certifikátu vydávaných Ústavem, 
přičemž jinou možnost zákon neuvádí.  
 
Vyhláška má dále stanovit pouze postup a 
podmínky pro získání těchto Ústavem 
vydávaných přístupových údajů a certifikátů. 
Není možné na úrovni vyhlášky postupovat 
v rozporu se zákonem a nad rámec zmocnění 
stanovit jiný způsob přístupu. 
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 Jsme si vědomi, že navrhovaný způsob přidělování přístupových 
údajů je v systému eRecept aktuálně používán pro přístup lékařů a dalších 
osob, nicméně v době zavedení této právní úpravy se mělo jednat pouze o 
dočasné řešení, neboť národní bod pro identifikaci a autentizaci byl teprve 
v ověřovacím provozu.  
 V současné době je již národní bod pro identifikaci a autentizaci 
značně využíván, a to včetně přístupu pacientů do systému eRecept. 
Domníváme se proto, že by stejným způsobem měl být řešen i přístup 
lékařských pracovníků a dalších osob, aniž by však byla dotčena 
autorizační role SÚKL v případě pokusu o přístup konkrétních osob do 
systému eRecept, a tedy rozhodování, kdo je k němu oprávněn přistoupit 
v roli lékaře a kdo nikoliv. 
 Dále upozorňujeme, že lhůta, během které je umožněno prokázání 
totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, jiným 
způsobem, než je stanoveno  
v § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění 
pozdějších předpisů, uplyne k 1. 7. 2020. Po tomto datu již bude povinná 
elektronická identifikace výhradně s použitím národního bodu pro 
identifikaci a autentizaci jako centrální sdílené služby státu. Nesouhlasíme 
tedy s tím, aby se navrhovaná úprava od tohoto pravidla odchylovala.  
 Částečným řešením uvedeného problému se nám jeví taková 
legislativní úprava, která by připustila oba způsoby elektronické 
identifikace po určenou dobu a která by dovolila hladší průběh přechodu 
z proprietárních přístupových údajů na sdílené prostředky státu. Mezi ty 
bude patřit v blízkém budoucnu i například mobilní klíč reprezentovaný 
zaregistrovanou aplikací v mobilním telefonu. 
 Dále upozorňujeme, že v navrhované vyhlášce nejsou upraveny 
podmínky pro využívání přístupových údajů v případě, že dojde ke změně 
údajů obsažených v žádosti či ke změně zaměstnavatele, také u osob 
uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) až f) navrhovaného zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Připomínkovým místem uváděný rozpor není 
možné tedy vyřešit na úrovni vyhlášky, ale 
Ústav se případně zapojí do společných 
jednání, kde mohou být diskutovány možné 
legislativní změny a případné technické 
možnosti navrhovaných změn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do ustanovení § 2 bude doplněn nový odstavec 
6: 
 
„(6) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) 
může využívat své přístupové údaje získané 
podle odstavce 3 pouze jako zaměstnanec 
subjektu, který o její přístupového údaje 
zažádal. V případě změn údajů obsažených 
v žádosti, na jejímž základě osoba přístupové 
údaje získala, se přístupové údaje nemění.“ 

K § 5 odst. 3: 
 
 Navrhujeme rozšířit ustanovení tak, že se informačnímu systému 

Akceptováno 
 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
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předepisujícího lékaře zašle zpět také informace o úspěšném či 
neúspěšném ztotožnění pacienta v systému eRecept. V případě 
neúspěšného ztotožnění pacienta je předepisující lékař povinen učinit 
maximum, aby ke ztotožnění došlo, uvedenou informaci tedy považujeme 
za velmi podstatnou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

„Systém eRecept obratem zašle informačnímu 
systému předepisujícího lékaře potvrzení o 
vytvoření elektronického receptu, jeho 
zpracování a uložení. Součástí zaslaného 
potvrzení je identifikátor přidělený danému 
elektronickému receptu podle odstavce 2 a 
informace o tom, zda došlo k úspěšnému 
ztotožnění pacienta vůči registru obyvatel.“ 
 

K § 6 odst. 1: 
 

Na konci úvodní věty odstavce navrhujeme doplnit slova „údaje 
uvedené v odstavcích 2 až 5“ a písmena a) až d) vypustit, neboť jsou 
nejednoznačná a využívají jiné označení údajů, než jaké užívají 
odkazované odstavce. Není tak zřejmé, zda budou požadovány všechny 
údaje uvedené v jednotlivých odstavcích či pouze některé. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Zároveň, ale musí dojít k úpravě úvodní věty 
odst. 3: 
„V požadavku se ve vztahu k pacientovi, 
kterému je léčivý přípravek předepisován, 
uvádí…“ 

K § 6 odst. 2 písm. c) bodu 4: 
 

1. Upozorňujeme, že slova „ad usum proprium“ znamenají, že se 
jedná o recept „pro vlastní potřebu“, tedy vystavený lékařem 
poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, 
prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům. Smluvním lékařem 
dle § 2 odst. 1 písm. b) je však také smluvní lékař poskytující 
hrazené služby v zařízení sociální péče [viz § 17 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů], který tento druh receptu nevystavuje. Požadujeme tedy 
navrhované ustanovení v tomto směru upravit. 

2. Dále navrhujeme upravit text ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že 
se jedná o recept vystavený příslušným lékařem, nikoliv o 
požadavek, neboť § 2 odst. 1 písm. b) upravuje požadavek na 
získání přístupových údajů, navrhované znění je tak matoucí. 
 

Ad 1 Akceptováno 
 
Do § 2 odst. 1 písm. b) bude upraveno 
následovně: 
„b) smluvnímu lékaři předepisujícímu léčivé 
přípravky sobě, manželovi, svým rodičům, 
prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům 
podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění3),“ 
 
Ad 2 Akceptováno jinak 
Ustanovení upraveno tak, aby bylo zřejmé, že 
se zamýšlí odkázat na identifikaci lékaře ne na 
tvorbu požadavku o přidělení přístupových 
údajů: 
„4.„ad usum proprium“ v případě, že jde o 
požadavek lékaře uvedeného v § 2 odst. 1 

 
3) § 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tato připomínka je zásadní. písm. b),“ 
K § 6 odst. 3 písm. c): 
 
 Navrhujeme za slovo „uvést“ vložit slova „nebo nedal-li pacient 
s jeho uvedením souhlas“. Domníváme se, že uvedení telefonního čísla na 
receptu by mělo být ze strany pacienta dobrovolné a nemělo by záviset 
pouze na uvážení lékaře. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Telefonní číslo pacienta je kontaktním údajem, 
jehož smyslem je umožnit kontakt s pacientem 
v případě nejasností (a to i chyb vzniklých při 
výdeji nebo závad v jakosti), které jsou 
zaregistrovány až po výdeji, tedy ve chvíli, kdy 
pacient již není v lékárně přítomen. V případě, 
že nelze telefonní číslo uvést (tedy i případě, že 
ho pacient neposkytne), se uvede adresa 
místa, kde se pacient zdržuje. U listinných 
receptů byla vyplňována adresa skutečného 
pobytu pacienta, což umožňovalo jeho 
dohledatelnost v případě potřeby. V případě 
elektronických receptů je však uváděno místo 
trvalého pobytu z důvodu ztotožnění pacienta. 
Tato adresa v řadě případů neumožní 
dohledání pacienta v čase potřebném pro např. 
pro nápravu omylu. 
 

K § 9: 
 
 Upozorňujeme, že není nijak upravena situace, kdy v lékárně není 
předepsaný počet balení léčivého přípravku a ani nemůže být obstarán. 
Požadujeme jasně stanovit, jak bude postupováno v tomto případě a 
zároveň stanovit podmínky pro běh a délku platnosti elektronického 
receptu obdobně, jako je tomu u receptu v listinné podobě.  
 V této věci upozorňujeme, že v navrhované úpravě je nově 
stanovena jednotná doba platnosti výpisu 14 dní, oproti současné úpravě, 
která stanovuje, že platnost výpisu je shodná s platností receptu, ze 
kterého je výpis proveden (§ 15 odst. 3 vyhlášky  
č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích 
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů). Je otázkou, zda je tato změna 
vhodná s ohledem na to, že platnost původního receptu může být 
stanovena v rozmezí několika desítek hodin (§ 9 odst. 3) až jednoho roku. 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 9 bude doplněno o nový odstavec 
5: 
 
„Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet 
balení léčivého přípravku a ani nemůže být 
urychleně obstarán, může farmaceut na 
základě požadavku zaslaného do systému 
eRecept prodloužit dobu platnosti 
elektronického receptu až o 14 kalendářních 
dnů.“ 
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Dáváme tedy ke zvážení zachovat původní úpravu platnosti výpisu 
z receptu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 25: 
 
 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. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 
290/2017 Sb., na základě kterého vzniká zmocnění k vydání některých 
částí této vyhlášky, je v současné době teprve projednáván Poslaneckou 
sněmovnou (sněmovní tisk 302, vrácen Senátem s pozměňovacími 
návrhy). Navrhovaný zákon má nabýt účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Stanovení účinnosti 
vyhlášky k 1. listopadu 2019 proto neshledáváme jako vhodné, neboť 
schválení a vyhlášení předmětné novely zákona ve Sbírce zákonů do 
konce září 2019 nepovažujeme za reálné. Prováděcí předpis nesmí nabýt 
účinnosti dříve, než zákon, který provádí.  
 Problematické je též předpokládané nabytí účinnosti § 11 
navrhované vyhlášky, neboť zmocňovací ustanovení v zákoně se stane 
účinným prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho 
vyhlášení. Je tedy nutné, aby stejnému časovému rozpětí odpovídalo 
ustanovení o účinnosti navrhované vyhlášky (v případě obecného nabytí 
účinnosti k 1. listopadu 2019 by tak měl § 11 nabýt účinnosti 1. března 
2020). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Účinnost bude upravena tak, aby 
korespondovala s nabytím účinnosti novely 
zákona o léčivech (sněmovní tisk 302, která by 
la publikována pod č. 262/2019 Sb.). 

Nad rámec návrhu: 
 

Navrhujeme do navrhované vyhlášky doplnit přechodná ustanovení 
upravující například režim již předepsaných, avšak dosud nevydaných 
receptů. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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Doporučující připomínky: 
K § 2 odst. 3: 
 
Doporučujeme určit, jakým způsobem bude zasílána žádost o přístupové 
údaje v případě osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) až f), zda také 
prostřednictvím elektronického formuláře, případně jinou formou. 

Akceptováno 
 
§ 2 odst. 3 bude doplněn následovně: 
 
„Osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) 
získá od Ústavu přístupové údaje podle § 81a 
odst. 1 zákona o léčivech na základě písemné 
žádosti…“ 
 

K § 2 odst. 4: 
 
Podle navrhovaného ustanovení bude vydání nových přístupových údajů 
možné pouze tehdy, budou-li zrušeny dříve vydané přístupové údaje. Dle 
našeho názoru by v navrhované vyhlášce mělo být rovněž uvedeno, jakým 
způsobem může dojít ke zrušení přístupových údajů. 

Akceptováno 
 
Bude doplněno ustanovení § 2 o nový 
odstavec: 
 
„Ústav zruší přístupové údaje osoby podle 
odstavce 1 písm. a) až f) 
a) v případě úmrtí osoby, které byly přístupové 
údaje vydány, 
b) v případě vydání nových přístupových údajů 
na základě žádosti dané osoby, 
c) v případě podezření na zneužití nebo 
kompromitaci přístupových údajů, 
d) na žádost osoby, která o vydání 
přístupových údajů požádala.“ 

K § 3 odst. 1: 
 
Doporučujeme podobně jako ve sněmovním tisku 302 užívat termín 
„informační systém využívaný lékaři nebo farmaceuty“, neboť formulace 
„informační systém lékařů nebo farmaceutů“ může budit mylný dojem, že 
se jedná o konkrétní informační systém veřejné správy. Tuto připomínku 
uplatňujeme také k § 3 odst. 5 písm. d), § 5 odst. 3, § 7 odst. 3  
a § 8 odst. 4.  

Akceptováno 

K § 10 písm. a): 
 
V souladu s § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, doporučujeme přeformulovat navrhované ustanovení 

Akceptováno 
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následovně: „a) identifikátor datové schránky,“. 
K § 12: 
 
Doporučujeme do důvodové zprávy zapracovat, že se nesouhlas s 
nahlížením do lékového záznamu pacienta vztahuje pouze na nahlížení 
lékařem, farmaceutem a klinickým farmaceutem. Spravující orgán a 
pověřený pracovník Policie České republiky bude mít i nadále přístup k 
úplnému výpisu údajů ze systému eRecept. 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
 

K § 12 odst. 1 písm. b): 
 
Podle § 19 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, mají 
dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové 
schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím 
datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických 
osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky 
formu datové zprávy. Z tohoto důvodu se domníváme, že postačí, bude-li 
písmeno b) formulováno například takto: 
„b) oznámením zaslaným prostřednictvím datové schránky pacienta, 
popřípadě jeho rodiče, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové 
schránky Ústavu, nebo“. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 
Do úvodní věty předpisu navrhujeme doplnit všechny relevantní novely 
prováděného zákona a slova „, § 81e odst. 6, zákona“ doporučujeme 
nahradit slovy „a § 81e odst. 6 zákona“. 

Akceptováno 

K § 1 písm. e): 
 
Recept může vydat vždy pouze jeden lékař, navrhujeme proto slova 
„předepisujícími lékaři“ uvést v singuláru. 

Akceptováno 
 
 

K § 2 odst. 1 písm. b): 
 

1. Nenormativní odkaz má být využíván pouze výjimečně, 

Akceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)



Stránka 34 (celkem 45) 

doporučujeme proto využít normativního odkazu dle čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády.  

2. Dále doporučujeme upřesnit, že se jedná o smluvního lékaře dle § 
17 odst. 7 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dáváme na zvážení potřebnost čárky před slovy „předepisujícímu 
podle jiného právního předpisu“. 

K § 6 odst. 2 písm. b): 
 

1. Doporučujeme sjednotit terminologii s terminologií používanou 
v jiných právních předpisech a namísto formulace „formou SMS 
nebo e-mailové zprávy“ použít formulaci „textovou zprávou nebo 
prostřednictvím elektronické pošty“. 

2. Z obdobných důvodů doporučujeme namísto formulace „telefonní 
číslo nebo  
e-mailovou adresu“ použít formulaci „telefonní číslo pro veřejnou 
mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty“. 

Obdobně navrhujeme upravit také § 6 odst. 3 písm. c), § 6 odst. 5 písm. 
a), c) a e), § 15 odst. 1 písm. a) a d) a § 10 písm. b) a c). 

Akceptováno částečně 
 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
 
Ad 2 Akceptováno částečně – pro e-mailovou 
adresu bude upravena formulace na „adresu 
elektronické pošty“. V případě telefonního čísla 
bude ponechána formulace „telefonní číslo“, 
neboť lékaři a starší lidé běžně používají 
pevnou linku. Specifikace, že se jedná o 
„telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní 
síť“ by tak vedla k problémové aplikaci 
předmětných ustanovení vyhlášky.  

K § 6 odst. 2 písm. c) bodu 1: 
 
Slovo „uvedenou“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K § 6 odst. 4 písm. b): 
 
Odkazy na poznámky pod čarou č. 8 a 9 doporučujeme uvést jako horní 
index. 

Akceptováno 

K § 6 odst. 5: 
 
Doporučujeme úvodní větu ustanovení uvést do formulačního souladu s 
odstavci 1 až 4. 

Akceptováno 

K § 8 odst. 1: 
 
Slovo „a“ ve slovech „předepisování a v případě“ navrhujeme nahradit 
slovem „nebo“ neboť se jedná o alternativní, nikoliv kumulativní výčet. 

Akceptováno 
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K § 9 odst. 1: 
 
S ohledem na legislativní praxi doporučujeme slova „dnem po dni“ nahradit 
slovy „dnem následujícím po dni“. Tuto změnu navrhujeme provést 
v celém právním předpise. 

Akceptováno 

K § 14 odst. 1 písm. a): 
 
Před text „odst. 4 písm. e)“ doporučujeme vložit text „§ 6“. 

Akceptováno 

K § 14 odst. 4: 
 
V úvodní větě ustanovení doporučujeme slova „a je vystavený“ nahradit 
slovy „, a který je vystavený“, neboť se jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

K § 17: 
 
V úvodní větě doporučujeme specifikovat, že se jedná o přílohu č. 1 
nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů, nikoliv o přílohu navrhované vyhlášky. 

Akceptováno 
 
 

K § 18 odst. 1 písm. f): 
 
Ustanovení navrhujeme upravit následujícím způsobem: „f) jméno, 
popřípadě jména, příjmení předepisujícího lékaře a“. 

Akceptováno 

K § 18 odst. 3 písm. j) a § 18 odst. 4 písm. c): 
 
Za slovo „jméno“ doporučujeme vložit slova „, popřípadě jména“. 

Akceptováno 

K § 22 odst. 1: 
 
Slova „obecní úřady“ navrhujeme nahradit slovy „obecní úřad“. 

Akceptováno 

K § 22 odst. 5: 
 
Za slova „počtu vydaných tiskopisů lékařských předpisů“ doporučujeme 
vložit slova „s modrým pruhem“. 

Akceptováno 

K § 23 odst. 1: 
 
Tečku za textem „§ 20 odst. 5“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K § 23 odst. 6: 
 
Slova „vojenské policii“ navrhujeme uvést s velkým počátečním 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)



Stránka 36 (celkem 45) 

písmenem. 
K § 24: 
 
Navrhujeme názvy vyhlášek uvést vždy na počátku s velkým písmenem a 
zakončit jednotlivé zrušovací body tečkami. Také doporučujeme ve všech 
zrušovacích bodech pro nadbytečnost odstranit slova „Ministerstva 
zdravotnictví“. 

Akceptováno 

K § 25: 
 
V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bodem 2 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme před slova „s výjimkou“ doplnit čárku a před text „§ 11“ doplnit 
slovo „ustanovení“. 

Akceptováno 

Hlavní město 
Praha 

K § 22 odst. 1 a 4:  
 
Odkaz na poznámku pod čarou č. 14 nahradit odkazem na poznámku pod 
čarou č. 15. V původním znění návrhu ustanovení § 22 odst. 1 a 4 je 
uveden odkaz pod číslem 14), který odkazuje na nařízení vlády č. 
463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento odkaz nekoresponduje se zněním dotčených ustanovení. 
Výše uvedená ustanovení jsou v souladu s ustanovením § 13, resp. § 5 
odst. 2 písm. a) a b), zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak je 
uvedeno v odkazu pod číslem 15). Doporučujeme tedy nahradit odkaz č. 
14) v ustanovení § 22 odst. 1 a 4 návrhu vyhlášky za odkaz č. 15). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K příloze č. 1:  
 
Opravit gramatickou chybu v příloze č. 1 k vyhlášce č. XX/2019: slova 
„Telefoní číslo pacienta“ nahradit slovy „Telefonní číslo pacienta“. 

Neakceptováno 
 
V současné době je připravován návrh novely 
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, který 
počítá s možností elektronického předepisování 
návykových látek. To bude představovat 
zásadní změnu stávající praxe. Návrh novely je 
aktuálně zpracováván a následně bude 
postoupen do legislativního procesu. Pokud 
bude návrh schválen, budou recepty s modrým 
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pruhem vystavovány standardně v elektronické 
podobě.  
Provedení úprav vzorů tiskopisů receptů i 
žádanek s modrým pruhem je s ohledem na 
finanční náklady s tím spojené (zajištění 
vytištění nových a ev. zajištění stažení 
původních tiskopisů z oběhu) racionální 
zvažovat ve chvíli, kdy bude tato novela řádně 
projednána a bude známa konečná úprava 
předepisování na recepty a žádanky s modrým 
pruhem. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 
 
 
Vít Zvánovec 
legislativa@uoou
.cz 
tel.: 234 665 323 

Obecně 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to včetně 
zásadních, zejména k osobním údajům. ÚOOÚ doporučuje, aby návrh 
prošel podrobnou revisí, která by odstranila řadu formálních nedostatků 
jako je častý výskyt změny fontu (například formát označení bodů 1 až 4 v 
§ 6 odst. 2 písm. c)), špatná terminologie (v § 10 písm. a) má být místo 
„čísla“ pojem „identifikátor“, na p. 6 odůvodnění § 12 místo „citlivé osobní 
údaje“ má být „zvláštní kategorie osobních údajů“) a vadné odkazy (v § 23 
odst. 1 je odkazováno na § 20 odst. 5; uvedený odstavec neexistuje, je 
míněn § 22 odst. 5). 

Akceptováno 

K důvodové zprávě  
 
Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné podstatným způsobem přepracovat.  
 
Návod je na stránkách ÚOOÚ.4 Obecná část důvodové zprávy nebo 
odůvodnění musí zejména adresovat možná risika při zpracování 
osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalisaci. K tomu je 
vhodné konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů předkladatele 
a na základě jeho písemné zprávy doplnit o jeho doporučení obecnou část 
důvodové zprávy nebo odůvodnění. 
 

Neakceptováno 
 
Návrh vyhlášky nebude mít dopad na 
zpracování osobních údajů, protože žádné 
nové zpracování osobních údajů 
nepředpokládá. Změny v tomto směru, zavedla 
již novela zákona o léčivech (tisk č. 302). 
Vyhláška daná ustanovení pouze provádí bez 
vlivu na povahu a rozsah zpracování osobních 
údajů, které stanoví zákon. 
 
 
Nesouhlas s vypořádáním. 

 
4 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 
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Tato připomínka je zásadní. 
Ustanovení § 2 je nezbytné doplnit o zrušení přístupových certifikátů.  
 
Protože sněmovní tisk 302 nereguluje zrušení přístupových certifikátů, je 
nezbytné to stanovit ve vyhlášce. Typickou situací je, že 
držitel přístupových údajů zemře nebo je mu zakázána činnost. SÚKL má 
přístup do ROB a měl by zapsat, zda držitelé přístupových oprávnění jsou 
mrtvi čili nic. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude doplněno ustanovení § 2 o nový 
odstavec: 
 
„Ústav zruší přístupové údaje osoby podle 
odstavce 1 písm. a) až f) 
a) v případě úmrtí osoby, které byly přístupové 
údaje vydány, 
b) v případě vydání nových přístupových údajů 
na základě žádosti dané osoby, 
c) v případě podezření na zneužití nebo 
kompromitaci přístupových údajů, 
d) na žádost osoby, která o vydání 
přístupových údajů požádala.“ 

Ustanovení § 2 odst. 1 je nezbytné dopracovat.  
 
Návrh nereflektuje, že veřejná správa má přístup omezen, např. PČR jen 
do registru léčivých přípravků s omezením. Stejně tak je nezbytné 
stanovit povinnost hlášení změny, např. odebrání přístupu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
V § 2 odst. 1 se hovoří pouze o přístupových 
údajích pro komunikaci se systémem jako 
takovým, rozsah údajů, ke kterým mají 
jednotlivé subjekty přístup, stanoví přímo zákon 
o léčivech. 
 
V rámci podzákonného předpisu není možné 
stanovovat pro adresáty nové povinnosti. 
 
Nesouhlas s vypořádáním. 

V § 6 odst. 3 písm. b) není pamatováno na cizozemce.  
 
Návrh pamatuje jen na tuzemce. Recept však může být předepsán i 
cizozemci. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude nahrazeno slovy „adresa místa trvalého 
pobytu pacienta, a nemá-li trvalý pobyt, adresa 
bydliště pacienta“ 
 

Ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) je sporné.  
 
Pacient své telefonní číslo poskytl výlučně svému ošetřujícímu lékaři za 

Neakceptováno 
 
Telefonní číslo pacienta je kontaktním údajem, 
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účelem vedení zdravotnické dokumentace a vzájemné komunikace. Návrh 
ukládá ho na základě právního předpisu předat lékárníkovi, ačkoliv 
právním základem pro předání kontaktního údaje by měl být souhlas. Ať 
tak či tak, tato otázka by měla být diskutována v DPIA. 
 
Inspirací může být stávající právní úprava, která stanoví souhlas s 
uvedením telefonního čísla na receptu v § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 
léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o 
pravidlech používání lékařských předpisů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

jehož smyslem je umožnit kontakt s pacientem 
v případě nejasností (a to i chyb vzniklých při 
výdeji nebo závad v jakosti), které jsou 
zaregistrovány až po výdeji, tedy ve chvíli, kdy 
pacient již není v lékárně přítomen. V případě, 
že nelze telefonní číslo uvést (tedy i případě, že 
ho pacient neposkytne), se uvede adresa 
místa, kde se pacient zdržuje. U listinných 
receptů byla vyplňována adresa skutečného 
pobytu pacienta, což umožňovalo jeho 
dohledatelnost v případě potřeby. V případě 
elektronických receptů je však uváděno místo 
trvalého pobytu z důvodu ztotožnění pacienta. 
Tato adresa v řadě případů neumožní 
dohledání pacienta v čase potřebném pro např. 
pro nápravu omylu. 
 

V § 6 odst. 5 písm. c) se slova „včetně telefonního čísla“ zrušují.  
 
Zatímco u pacientů má logiku, aby mohli být snadno kontaktováni, pokud 
jim lékárník chce něco sdělit, u lékařů, kteří recepty vytvářejí pro vlastní 
potřebu a případně rodinných příslušníků, to již velké opodstatnění nemá. 
Jde o případnou dohodu mezi lékařem a lékárníkem, pokud si lékárník 
není zcela jist, že lékař uvedl správnou preskripci, předkladatel by to však 
měl zdůvodnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Z pohledu předkladatele jde však o důvodné 
uvedení, jelikož lékaře, který nepraktikuje a 
není možné ho kontaktovat přes kontakt na 
místo poskytování zdravotních služeb, jde o 
jediný smysluplný způsob, jako ho v případě 
nějakých problémů či pochybností kontaktovat. 

Ustanovení § 10 se zrušuje.  
 
Tato právní norma postrádá účel. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Ustanovení § 10 vyhlášky provádí ustanovení 
§ 81 odst. 4 písm. b) zákona o léčivech.  

Ustanovení § 11 odst. 2 je nezbytné dopracovat. 
 
Lze přisvědčit argumentaci předkladatele, že rozsah výstupu je omezen 
z důvodu možné finanční náročnosti. Avšak bylo by vhodné uvést i 
volitelné položky, kterou může být například výpis náhledů do lékového 

Neakceptováno 
 
Výpis seznamu eReceptů na KMVS 
(CzechPOINT) byl koncipován jako alternativa 
pro standardní možnosti dostupnosti přehledu 
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záznamu, výpis ze správy souhlasů etc. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

eReceptů pro pacienta. Veškeré informace o 
vystavených, případně vydaných léčivých 
přípravcích na elektronické recepty má pacient 
ve své aplikaci, kterou může používat jako 
webovou nebo mobilní. V této aplikaci bude mít 
k dispozici i všechny informace o tom, kdo na 
jeho lékový záznam nahlížel, stejně tak i historii 
změn v evidenci souhlasů s nahlížením. 
Vzhledem k tomu, že komunikace žadatele 
přes KMVS je vždy vázána na vyplnění 
žádosti/formuláře, je nutné takový vstupní 
nástroj pro pracovníka přepážky vytvořit. Tuto 
službu zajišťuje MV ČR a vytvoření každého 
vstupního formuláře je zpoplatněno. Každý 
další požadavek na výpis jiné oblasti údajů by 
tedy znamenal další vynaložené (ne malé) 
náklady na pořízení vstupního formuláře i na 
vícepráce na straně dodavatele IS eRecept. 
V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že 
výpisy na KMVS jsou pro žadatele 
zpoplatněné, use case, kdy by žadatel 
požadoval zpoplatněný výpis např. ze své 
evidence souhlasů, nepovažuje předkladatel za 
reálný. 
Výpis seznamu eReceptů na KMVS 
předkladatel považuje za dostačující i proto, že 
má povahu ověřeného výpisu, a uvažuje takové 
use case, kdy by pacient dokument tohoto typu 
mohl potřebovat. K ostatním údajům se však již 
bezplatně dostane prostřednictvím aplikace, 
takže realizace jejich výpisu na KMVS se jeví 
jako bezpředmětná. 
 
Nesouhlas s vypořádáním. 

V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní: „prostřednictví 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.“  
 

Neakceptováno 
 
Dle předkladatele je opt-out snadný. Přenesení 
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Předkladatel slíbil, že opt-out bude snadný. Ve schváleném návrhu novely 
zákona se v § 81e odst. 2 doslova uvádí, že pacient může kdykoliv vyslovit 
nesouhlas s nahlížením pro všechny lékaře a lékárníky a může jej kdykoliv 
zrušit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

odpovědnosti za opt-out na lékaře a lékárníky 
by bylo administrativně neúnosné a ohrozilo by 
to dostupnost zdravotní péče. Rovněž není 
možné vyhláškou uložit lékařům a lékárníkům 
příslušné povinnosti k tomu, aby takovou 
činnost pro Ústav vykonávali. 
 
Nesouhlas s vypořádáním. 

V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova „telefonní číslo pacienta“ vkládají 
slova „, souhlasil-li s tím pacient“.  
 
Je nejasné, zda předání tohoto osobního údaje je obligatorní nebo 
fakultativní. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

Česká 
lékárnická 
komora 
 
Mgr. MUDr. 
Jaroslav Maršík, 
jmarsik@outlook.
cz 

§ 6 odst. 3 písm. c) 
Na konec textu doplnit slova „v případě zaslání identifikátoru formou SMS 
nebo emailové zprávy, se vždy uvádí telefonní číslo pacienta nebo jeho 
emailová adresa,“. 
V případě zaslání identifikátoru elektronickou formou (SMS nebo email) 
jsou číslo telefonu nebo emailová adresa známy a není žádný důvod je 
neuvádět ve formě přístupné lékárníkovi, kterému usnadňují kontakt 
s pacientem v případě potřeby. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
V případě sdělení telefonního čísla, nebo e-
mailového kontaktu z důvodu zaslání 
identifikátoru poskytuje pacient tyto údaje 
pouze za účelem zaslání identifikátoru. 
K jinému účelu není možné tyto osobní údaje 
bez souhlasu pacienta dále využívat. Pokud si 
pacient přeje předat takové údaje svému 
lékárníkovi, může tak učinit bezprostředně při 
výdeji léčivého přípravku. V jiném případě totiž 
lékárník nemá dostatečný právní titul pro 
zpracování takových údajů. 

§ 6 odst. 3 písm. e 
Text ustanovení upravit takto: „jde-li o pacienta mladšího 7 let věku, uvede 
lékař jeho hmotnost v kg; jde-li o pediatrického pacienta staršího 8 let, 
uveden lékař jeho hmotnost v kg v případě, že tato není přiměřená jeho 
věku,“. 
Znalost hmotnosti u nejmenších dětí a nepřiměřené hmotnosti u starších 
dětí je pro lékárníka důležitým údajem pro bezpečnou dispenzaci. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Návrh je výsledkem diskuze v rámci pracovní 
skupiny svolané MZ s dotčenými subjekty – 
zástupci České lékařské komory, České 
lékárnické komory, České lékařské společnosti 
ČLS JEP a zdravotních pojišťoven. 
Předkladatel má za to, že úprava odpovídá 
současné praxi. Z návrhu rovněž není jasné, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ3H9KWX)

mailto:jmarsik@outlook.cz
mailto:jmarsik@outlook.cz


Stránka 42 (celkem 45) 

proč jsou vypuštěni pacienti ve věku mezi 7 a 8 
lety. 
 

§ 6 odst. 4 písm. f) body 4 až 6  
Na konec textu každého z bodů 4 až 6 doplnit slova „v případě úhrady u 
vojenských příslušníků ze strany Vojenské zdravotní pojišťovny,“. 
Odkazy na zaměstnavatele jsou nepřípadné. Zaměstnavatel za pojištěnce 
platí pojistné, čili nejde o přímou platbu péče a osoby, za které platí 
zdravotní péči stát (prezident a další kdo?), si léčivé přípravky na recept 
vyzvednou jen stěží. Za pacienty vojáky úhradu nehradí zaměstnavatel, 
ale VoZP. Vysvětlení MZd potvrzuje, že jde výlučně o vojenské 
příslušníky. Pak má být znění vyhlášky přesné a nevyvolávat dojem 
možné úhrady ze strany jakéhokoliv zaměstnavatele. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Je pravda, že nyní je tato možnost úhrady 
využívána pouze příslušníky Armády ČR, ale 
není vhodné vyhlášku upravovat podle aktuální 
situace. Je vhodné ponechat ustanovení 
v obecné rovině tak, aby bylo možné uplatnění 
např. u jiných příslušníků bezpečnostních 
sborů, nebo případně jiných orgánů či 
zaměstnavatelů. Pro takto detailní kazuistickou 
specifikaci v právním předpise nevidí 
předkladatel důvod. Právní předpis by měl být 
obecný a neměl by se uchylovat k nedůvodné 
kazuistice. 

§ 6 odst. 5 písm. b) 
Doplnit za slovo „lékaře“ slova „a telefonní číslo, na kterém je pravidelně k 
zastižení“. 
Navrhujeme k telefonnímu číslu místa poskytování zdravotních služeb 
uvést telefonní číslo předepisujícího lékaře. Často je telefonní číslo 
poskytovatele číslem ústředny nemocnice, což zcela znemožňuje 
v případě potřeby konzultaci mezi lékařem a farmaceutem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Dle názoru předkladatele je dostatečné 
uvádění telefonního čísla místa poskytování 
zdravotních služeb. V mnoha případech (např. 
zaměstnanci větších nemocnic) nelze 
specifikovat místo (resp. telefonní číslo) na 
němž je lékař pravidelně k zastižení. Zároveň 
nelze podzákonnou normou ukládat lékaři 
povinnost poskytnout soukromé telefonní číslo,  
a nadto povinnost být na tomto čísle pravidelně 
(tedy zřejmě i mimo ordinační hody) 
k zastižení.   

§ 9 odst. 1  
Slovo „14“ nahradit slovem „30“. 
Nejčastějším důvodem telefonické komunikace se v současné době 
výpadků a nedostatků LP stalo znovu předepsání LP z důvodu ukončené 
platnosti eRp.  
Při přerušení dodávek LP na omezenou dobu by někteří edukovaní 
pacienti počkali s vyzvednutím části léků na dobu, kdy bude dostupný, ale 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 9 bude doplněno o nový odstavec 
5: 
„Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet 
balení léčivého přípravku a ani nemůže být 
urychleně obstarán, může farmaceut na 
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protože má recept omezenou platnost, chtějí vše hned. 
Mimořádný dovoz neregistrovaných léků obvykle trvá 3-4 týdny, z důvodu 
výpadků léků se používá stále častěji, proto je vhodné prodloužit platnost 
všech receptů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

základě požadavku zaslaného do systému 
eRecept prodloužit dobu platnosti 
elektronického receptu až o 14 kalendářních 
dnů.“ 
 
 

§ 17 odst. 1 písm. a) bod 1  
Lékaři často recepty s modrým pruhem vyplňují na tiskárně, takže nelze 
rozlišit, co je první list, první průpis a druhý průpis. Navrhujeme, aby bylo 
ustanovení upraveno tak, aby nekolidovalo s touto praxí lékařů. Ani 
připravovaná novela zákona č. 167/1998 Sb. zcela nezruší listinnou 
podobu receptů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
I v případě vyplnění receptu s modrým pruhem 
na tiskárně jsou průpisy kopií prvního listu. 
Předpisující lékař tak razítko a podepíše se 
pouze na první list, přičemž se razítko a podpis 
na průpisy „zkopírují“. Pokud by se lékař 
podepsal a dal razítko i na průpisy, vytvořil by 3 
originály, tedy 3 „první listy“, což by bylo 
v rozporu s vyhláškou č. 54/2008 Sb. 
 
V současné době je připravován návrh novely 
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
a o změně některých dalších zákonů, který 
počítá s možností elektronického předepisování 
návykových látek. To bude představovat 
zásadní změnu stávající praxe. Návrh novely je 
aktuálně zpracováván a následně bude 
postoupen do legislativního procesu. Pokud 
bude návrh schválen, budou recepty s modrým 
pruhem vystavovány standardně v elektronické 
podobě. Listinná forma by mohla být vyhrazena 
pro výjimečné situace (mimo jiné technické 
výpadky). V rámci těchto situací pak budou 
recepty vyplňovány většinově ručně a bude se 
tedy jednat o standardní průpisy, se kterými 
počítá nastavený systém kontroly. Stávající 
praxe s využitím tiskáren přestane mít 
v případě přijetí novely zákona č. 167/1998 Sb. 
opodstatnění.  
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§ 25  
Navrhujeme slovo „patnáctým“ nahradit slovem „šedesátým“.  
Lhůta k implementaci změn v trvání 15 dnů je příliš krátká. Nejde jen o 
změny související s lékovým záznamem. Řada změn si vyžádá změny SW 
jak lékařů, tak lékáren a edukaci zdravotníků. Limitní bude i námi navržená 
šedesátidenní lhůta. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Účinnost bude upravena tak, aby 
korespondovala s nabytím účinnosti novely 
zákona o léčivech č. 262/2019 Sb. 
 
 

Návrh neobsahuje náhradu předepisování léčivých přípravků (včetně 
zacházení s lékařskými předpisy s modrým pruhem) veterinárními lékaři. 
Důvodová zprávě neobsahuje žádné vysvětlení. Po zrušení vyhlášky č. 
54/2008 Sb. nebude k dispozici žádná úprava předepisování veterinárními 
lékaři. Při vypořádání ve vnitřním připomínkovém řízení se nám dostalo 
vysvětlení, že předepisování LP při poskytování veterinární péče není 
předmětem této vyhlášky. Pak ale postrádáme právní úpravu 
předepisování veterinárními lékaři. Obdobně absentuje též právní úprava 
předepisování potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLU), které sice 
nejsou registrované, ale předepisují se na recepty a mají přidělený kód 
SÚKL a mají úhradu z VZP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ministerstvo zdravotnictví řešilo úpravu 
veterinárních léčivých přípravků 
s Ministerstvem zemědělství, přičemž dospělo 
k následujícímu řešení. 
   
Ministerstvo zemědělství připraví vlastní návrh 
vyhlášky tak, aby upravovala pouze veterinární 
léčivé přípravky a jejich předepisování, 
případně používání humánních léčivých 
přípravků pro potřeby veterinárních služeb.  
 
Ministerstvo zdravotnictví zruší pouze část 
druhou vyhlášky č. 54/2008 Sb. s tím, že 
zbytek vyhlášky č. 54/2008 Sb. bude zrušen 
vyhláškou Ministerstva zemědělství. 

Příloha č. 2 
Navrhujeme kvůli čitelnosti ponechat směřování levého dolního rohu 
modrého pruhu tak jako dosud, aby nezasahovalo do pole Expedoval. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 
 
Vyhláška současný vzor žádanky nijak nemění. 

 Na několika místech § 6 návrhu vyhlášky je uváděn pojem "zvýšená 
úhrada". Konkrétně v odst. 4 písm. c) a písm. f) body 3 a 6. 
Protože úhrada může být kromě základní a zvýšené rovněž snížená, 
domníváme se, že by vhodnější bylo užití jiného termínu, např. "jiná" nebo 
"další" či podobně. 
 

Neakceptováno 
 
Terminologie odpovídá pojmu používanému 
v zákoně č. 48/1997 Sb. Jedná se o příznak 
použití další stanovené výše úhrady 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
(ve zcela výjimečných případech je tato další 
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úhrada nižší než základní, nicméně obvykle se 
jedná o úhradu, která je nominálně vyšší). 
Textace zachovává stávající stav, u kterého 
nebylo identifikováno, že by při použití 
předepisujícími lékaři činil problém. Tato část 
ustanovení nebyla připomínkována zástupci 
lékařů. Předkladatel se domnívá, že by 
navržená změna („jiná nebo další úhrada“) 
mohla do problematiky vnést výkladové 
nejasnosti. 
 

V Praze 28. listopadu 2019 
Vypracoval: Mgr. Petr Davídek Podpis: 
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	Ustanovení § 2 je nezbytné doplnit o zrušení přístupových certifikátů. 
	Ustanovení § 2 odst. 1 je nezbytné dopracovat. 
	Návrh nereflektuje, že veřejná správa má přístup omezen, např. PČR jen do registru léčivých přípravků s omezením. Stejně tak je nezbytné stanovit povinnost hlášení změny, např. odebrání přístupu.

	V § 6 odst. 3 písm. b) není pamatováno na cizozemce. 
	Ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) je sporné. 
	Pacient své telefonní číslo poskytl výlučně svému ošetřujícímu lékaři za účelem vedení zdravotnické dokumentace a vzájemné komunikace. Návrh ukládá ho na základě právního předpisu předat lékárníkovi, ačkoliv právním základem pro předání kontaktního údaje by měl být souhlas. Ať tak či tak, tato otázka by měla být diskutována v DPIA.

	V § 6 odst. 5 písm. c) se slova „včetně telefonního čísla“ zrušují. 
	Ustanovení § 10 se zrušuje. 
	Ustanovení § 11 odst. 2 je nezbytné dopracovat.
	V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní: „prostřednictví ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.“ 
	V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova „telefonní číslo pacienta“ vkládají slova „, souhlasil-li s tím pacient“. 



