
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro 
předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých 
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „vyhláška“). 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Návrh vyhlášky je předkládán zejména za účelem provedení příslušných nových 
zmocňovacích ustanovení obsažených v novele zákona o léčivech týkající se hlášení lékařů 
předepisujících při poskytování zdravotních služeb konopí pro léčebné použití. 

Součástí novely zákona o léčivech, která navazuje na legislativní změny související 
s přiznáním úhrady léčby konopím, se stala povinnost lékaře předepisujícího individuálně 
připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití poskytovat Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů, a to 
v anonymizované podobě. Podrobnosti, strukturu, formu, způsob a časový interval stanovuje 
tento prováděcí právní předpis. Toto ustanovení v zákoně není samoúčelné, ale vychází ze 
stávající situace, kdy odborná veřejnost zejména zástupci odborných společností lékařů 
a lékařů předepisujících konopí poukazují na velmi omezenou dostupnost a rozsah 
odborných klinických informací k léčbě konopím. Absence nedostatku validních klinických 
dat k léčbě konopím nese s sebou potřebu řešit stávající nejednotný přístup k léčbě 
a nedostatek náležitě uplatňovaných standardů obvyklých u ostatních terapeutických 
léčebných postupů. V současné době neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by 
účinnost konopí prokazovala a dávala předepisujícím lékařům klinická data, na jejichž 
základě by dokázali konopí v léčbě využívat v takovém množství, takovým způsobem 
a u takových skupin pacientů, u kterých je tato léčba přínosná. Inspirací k tomuto modelu 
sběru dat byl vládní projekt, který byl zahájen v Německu, taktéž spolu se zavedením úhrady 
léčby konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Navrhovaný rozsah sbíraných 
dat je v řadě parametrů identický a pokud Německo přistoupí k jejich zveřejňování bude 
možné jejich vzájemné porovnávání, což může znamenat v kontextu EU v léčbě konopím 
další významný informační benefit.  

Z pohledu medicíny založené na důkazech stojíme, ostatně jako řada dalších 
evropských zemí, před zásadním dilematem. Ukazuje se, že se celosvětový nedostatek 
odborných dat a klinických studií k léčbě konopím prozatím významně nezlepšuje.  Na straně 
jedné je v zájmu pacientů ekonomické zpřístupnění léčby konopím, na straně druhé je třeba 
vzít v potaz absenci dostatečného portfolia odborných informací z klinických studií a dat 
potřebných k získání úhrady prostřednictvím standardních úhradových legislativních 
mechanismů. Tato disharmonie je řešena předkládaným legislativním opatřením, zejména v 
zájmu pacientů a s důrazem na efektivní vynakládání prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Sběr a následné vyhodnocování anonymizovaných klinických dat se stane jedním z 
odborných zdrojů klinických informací získávaných přímo od předepisujících lékařů z jejich 
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medicínské praxe. Tento významný informační zdroj bude zdravotnickým profesionálům k 
dispozici k jejich dalšímu využití. Povinný sběr anonymizovaných údajů přispěje ke zvýšení 
znalostí o terapii individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí. Léčba 
pacientů tak může být ve výsledku významně kvalitnější, efektivnější a bezpečnější, přičemž 
lze očekávat souběžně významný dopad také na efektivní vynakládání prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Sběr a vyhodnocování klinických dat není v českém zdravotnictví 
novou skutečností. Nepřehlédnutelnou paralelu lze spatřovat u stávajících registrů pacientů 
léčených vysoce inovativními léčivými přípravky s dočasnou úhradou. Od roku 2011 platí 
zákonná úprava, která stanovuje povinnost vést registry pacientů léčených vysoce 
inovativními léčivými přípravky s dočasnou úhradou.  Základním cílem registrů je získat 
údaje z reálné praxe a porovnat je s výsledky registračních studií. Pro praxi jsou cenné údaje 
o skutečném dávkování, délce léčby a dodržování indikačních kritérií. Od vedených registrů 
se očekává zejména upřesnění klinických a farmakoekonomických údajů, které přispějí k 
rozhodování o trvalé úhradě léčivých přípravků ze zdravotního pojištění se znalostí reálných 
dat. Celosvětový nedostatek klinických dat při léčbě konopím se může stát brzdou v jeho 
dalším terapeutickém využití a limitem jeho úhrady z veřejných zdrojů. V souvislosti s daty je 
nutno také zdůraznit, že léčebné konopí se od běžných léků liší, pro průkaz jeho účinnosti a 
bezpečnosti nejsou k dispozici klinické studie splňující náročná kritéria, která jsou 
vyžadována pro registraci léčiv a která je potřeba předložit při žádosti o stanovení ceny a 
úhrady. V souvislosti s touto skutečností je zřejmé, že v následujících letech bude nutné 
posuzovat další realizovatelnost a oprávněnost léčby konopím, a to, aniž by na něj byly 
uplatňovány požadavky na prokazatelnou účinnost jako u ostatních léčiv. V tomto 
rozhodování budou mít získaná klinická data od předepisujících lékařů jednu ze zásadních 
rolí. 

Bez novelizace vyhlášky, která stanoví podrobnosti pro provádění těchto hlášení 
nebude možné hlášení ani následné vyhodnocení realizovat a účel zákonné úpravy by tak 
zůstal zcela nenaplněn.  
 
2. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Stávající právní úprava nezahrnuje sběr klinických dat od anonymních pacientů 
léčených konopím a nereflektuje tak na potřebu tohoto sběru a následné vyhodnocování 
těchto dat.  Nedostatek klinických dat při léčbě konopím je negativně vnímán laickou 
i odbornou veřejností. Předepisující lékaři nedisponují ani základními doporučenými postupy 
pro léčbu konopím zpracovanými odbornými společnostmi na základě poznatků lékařské 
vědy. Sbíraná klinická data představují základní informační zdroje, se kterými mohou 
předepisující lékaři následně pracovat. Nová právní úprava dále zavádí širší kódovou řadu 
pro předepisování konopí a tím vytváří prostředí ve kterém mohou být efektivně 
vyhodnocovány klinické postupy a souvztažnosti použitého konopí 
na úspěšnost/neúspěšnost léčby konopím na stanovené diagnózy. Léčba konopím vedená 
lékařem na základě klinických znalostí a dat znamená menší riziko nežádoucích účinků 
léčiva pro pacienta a současně efektivní vynakládání veřejných prostředků (konopí pro 
léčebné použití má přiznanou úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Analýza 
přínosů léčby konopím a jeho rizik je základem pro vyhodnocení oprávněnosti používání 
tohoto léčiva v klinické praxi.    

Vyhláška upravuje způsob předávání informací a formu a rozsah údajů   
poskytovaných lékařem Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv tak, aby byl zachován princip 
nezbytnosti a přiměřenosti zpracovávaných informací.  
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
 

Návrh novely vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh je 
plně v souladu s platným zněním zákona o léčivech, k jehož provedení je tato vyhláška 
navržena, a s jeho nově definovaným zmocněním uvedeným v § 79a odst. 4.  
 
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Předkládaný návrh je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
                    
5. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  
 

Předkládaný návrh je v souladu s Jednotnou Úmluvou o omamných látkách 
uzavřenou v New Yorku dne 31. března 1961, která byla ratifikována dne 27. dubna 1965 
vyhláškou č. 47/1965 Sb. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady 
na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. Zajištění činností souvisejících s přípravou IT systému ke sběru klinických 
dat a jejich následnému vyhodnocování bude v kompetenci stávajících zaměstnanců SÚKL 
a nebude generovat potřebu na další systemizovaná místa.  

Přijetí vyhlášky by nemělo mít za následek ani žádné výrazné dopady 
na podnikatelské prostředí České republiky. Povinnost lékařů k zajištění přenosu 
stanovených klinických dat vyplývá již ze zákona a vyhláška pouze stanoví rozsah a způsob 
poskytování těchto údajů. K přenosu údajů budou moci lékaři využít formulář, který bude 
zveřejněn na webu SÚKL a který bude technicky připraven s ohledem na minimální zátěž 
předepisujících lékařů (většina hlášených údajů bude v číselníkové podobě). V případě, 
že lékař bude chtít pro vyplňování a zasílání elektronického formuláře využívat svůj stávající 
lékařský software, nelze zcela vyloučit, že bude takové rozšíření funkcionality ze strany 
dodavatele zpoplatněno. Lékař však bude mít vždy možnost zcela bez dalších dodatečných 
nákladů vyplnit a odeslat na stránkách Ústavu dostupný elektronický formulář. Frekvence 
odesílání formuláře na SÚKL je navržena tak, aby reflektovala na aktuálnost a vypovídající 
hodnotu sbíraných dat a negenerovala nadbytečnou administrativní zátěž pro předepisující 
lékaře. Pro předepisují lékaře bude naopak významným informačním benefitem přístup 
k vyhodnoceným statistickým klinickým datům.  
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady, nemá dopady na specifické 
skupiny obyvatel (osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 
menšiny), ani dopady na životní prostředí.  
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   
 
          Navrhovaná právní úprava nemá vztah k problematice diskriminace a rovnosti mužů 
a žen. 
 
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Při přípravě návrhu vyhlášky bylo provedeno posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů. Dle zákona by ke zpracování osobních údajů pacientů mělo docházet pouze na straně 
lékařů, a to stejně jako dosud v rámci vedení zdravotní dokumentace při probíhající léčbě. 
Rozsah zpracování osobních údajů ve zdravotní dokumentaci na straně lékaře tak není 
oproti současnému právnímu stavu nijak měněn a není ani předmětem této vyhlášky. 
Při poskytování údajů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv byla zákonem zvolena cesta 
anonymizace údajů o subjektu údajů, tj. poskytnutí údajů takovým způsobem, kdy předávané 
informace neumožňují zpětně identifikovat konkrétní subjekt údajů. S ohledem na tento 
zákonný princip byl zvolen takový rozsah údajů, aby nebylo možné subjekt údajů 
jednoznačně identifikovat a byla tudíž dodržena anonymizace údajů.  

Jediné přímé identifikační znaky, které jsou návrhem vyhlášky požadovány jsou pak 
věk a pohlaví pacienta. Je nepochybné, že v kombinaci s dalšími uvedenými údaji o léčbě 
pacienta, může uvedení věku a pohlaví vést v extrémních případech k narušení principu 
anonymizace. Jako preventivní opatření, jak toto riziko minimalizovat, bude v rámci 
formuláře, kterým budou údaje předávány, možné zadat věk pouze jako určité rozmezí (např. 
20-29 let). Tímto způsobem budou stále získávány potřebné klinické údaje nezbytné ke 
zhodnocení léčby, ale výše uvedené riziko bude minimalizováno.  

Hlavním účelem dalšího zpracování předávaných údajů je získat klinická data 
o účinnosti a potřebnosti léčby za použití léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné 
použití ve vazbě na nově stanovené úhrady těchto léčivých přípravků. Výsledky tohoto 
zhodnocení budou následně podkladem zejména pro další legislativní kroky v oblasti 
používání a úhrady léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Vzhledem 
k tomu, že bude docházet k předání anonymizovaných údajů, tak ze strany Ústavu 
již nepůjde o zpracování osobních údajů jako takových. S ohledem na výše uvedené, 
byť nepatrné, riziko narušení anonymizace údajů, však bude v rámci zpracování jednotlivých 
hlášení postupováno s nejvyšší opatrností a bude zachována zásada „need to know“, 
kdy s předávanými údaji budou pracovat pouze ti zaměstnanci, u kterých je to zcela 
nezbytné. Stejná zásada bude uplatněna rovněž u IT prostředků, kdy údaje budou 
zpracovávány pouze za použití hardwarových a softwarových prostředků, kterých 
je nezbytně třeba, a nebudou nedůvodně šířeny. 

Zbývající část novely vyhlášky pouze rozšiřuje současný výčet druhů konopí 
obsažený v příloze vyhlášky, přičemž u této změny je zcela vyloučen jakýkoliv dopad 
na oblast ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik  
 

V rámci přípravy návrhu vyhlášky byla komplexně posouzena míra korupčních rizik. 
Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu nepředstavuje 
žádné riziko. 
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh novely vyhlášky nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1 
 

Vzhledem k rozšíření zmocnění pro vydání vyhlášky, je upraven rovněž předmět 
úpravy. 

 
K bodu 2 
 
V souvislosti se zavedením podrobné kódové řady pro předepisování konopí pro léčebné 
použití (v příloze č. 1) je zaváděna povinnost uvést příslušný kód podle skutečného obsahu 
THC a CBD uvedeného na dokladu ke konopí pro léčebné použití.  
 
K bodům 3 a 6 
 

V reakci na rozdělení konopí pro léčebné použití pod jednotlivé kódy dle rozmezí 
obsahu jednotlivých látek je navrhována rovněž úprava v oblasti předepisování, přípravy a 
výdeje. K přípravě a výdeji lze použít pouze konopí pro léčebné použití, jehož obsah delta-9-
tetrahydrocannabinolu vyjádřený v procentech činí minimálně 0,3 % a maximálně 25,0 %. 
Obdobně lze k přípravě a výdeji použít pouze konopí pro léčebné použití, jehož obsah 
cannabidiolu vyjádřený v procentech činí maximálně 23,0 %. Uvedené limitace vycházejí ze 
stávajícího znění Přílohy č. 1 vyhlášky a reflektují zákonnou normu. Lékař předepisující 
individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití uvede na 
elektronický recept kód předepisovaného konopí pro léčebné použití uvedený v Příloze č.1 
vyhlášky. Uvedením tohoto kódu předepisující lékař jednoznačně specifikuje rozmezí 
procentuálního obsahu léčivých látek delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu, které 
požaduje pro léčbu onemocnění pacienta, a které může být k přípravě a výdeji individuálně 
připravovaného léčivého přípravku v lékárně použito. Lékárník je oprávněn připravit a vydat 
pacientovi pouze takový individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro 
léčebné použití, k jehož přípravě bylo použito konopí pro léčebné použití odpovídající kódu 
předepsaného lékařem. Tímto ustanovením je zaručeno, že pacient bude kontinuálně léčen 
konopím pro léčebné použití odpovídajícím daným obsahovým procentuálním poměrům 
léčivých látek, které lékař požaduje. 

Zároveň právní úprava postihuje i situace, kdy lékař požaduje vyšší míru přesnosti 
obsahu léčivých látek v konopí pro léčebné použití, než odpovídá procentuálnímu rozmezí 
v rámci jednotlivých kódů. Za tímto účelem může předepisující lékař uvést požadované 
hodnoty do poznámky k elektronickému receptu. V rámci této poznámky může přesně 
stanovit konkrétní procentuální vyčíslení obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu 
a cannabidiolu. Pokud předepisující lékař zvolí tento postup, pak je lékárník oprávněn 
k přípravě a výdeji individuálně připravovaného léčivého přípravku pouze z takového konopí 
pro léčebné použití, které odpovídá hodnotám léčivých látek uvedených předepisujícím 
lékařem. Tímto ustanovením je tudíž zajištěna i léčba těch pacientů, jejichž aktuální 
zdravotní stav vyžaduje co nejpřesnější dávkování účinné látky.  
 Vzhledem k tomu, že mezi lékařem uvedeným kódem konopí a v poznámce 
uvedenými hodnotami může nastat rozpor, kdy poměr neodpovídá rozmezí pro uvedený kód, 
je navrhována i úprava této situace. Záměrem navrhované úpravy je zabránit tomu, aby 
pacient obdržel léčivý přípravek s obsahem léčivých látek, který předepisující lékař 
nezamýšlel. Lékárník by v takovém případě měl kontaktovat předepisujícího lékaře a rozpor 
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s ním konzultovat. Lékař má možnost rozpor na dálku napravit změnou elektronického 
receptu a lékárník po provedení opravy (uvedení údajů do souladu) může zahájit přípravu a 
následně pacientovi léčivý přípravek vydat. 
 
K bodu 7 
 

Interval hlášení údajů je nastaven tak, aby i přes anonymizaci poskytovaných údajů 
přinášelo hlášení relevantní a dále využitelná klinická data o předepisování a užívání 
léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a zároveň aby takové hlášení 
nepředstavovalo pro lékaře nadměrnou administrativní zátěž. 

Hlášení bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře, který bude dostupný 
na stránkách Ústavu. Počítá se zveřejním formuláře jak v podobě, kterou půjde vyplnit 
„ručně“, tak s poskytnutím formuláře v podobě, která bude využitelná lékařskými softwary 
(tzv. „API“), aby bylo lékařům vyplňování hlášení co možná nejvíce usnadněno. Propojení 
s lékařskými softwary umožní na straně lékařů značnou automatizaci vyplňování některých 
údajů a minimalizuje jejich administrativní zátěž. 

Struktura hlášených údajů, uvedená v odst. 3, je stanovena za účelem získání 
dostatečně relevantních klinických dat o léčbě konopím. Zároveň bylo při stanovení rozsahu 
hlášení dbáno na dodržení principu anonymizace a s tím související zásady minimalizace 
údajů. O pacientovi jsou tak požadovány pouze ty údaje, které mají relevanci ve vztahu 
k vyhodnocení klinických dat, a to pouze v takovém rozsahu, který neumožňuje jeho zpětnou 
identifikaci. Rozsah hlášených informací dle odst. 3 je konečný a žádné další údaje 
předmětem hlášení nebudou. 
 
K bodu 8 
 

Za účelem sběru klinických dat a jejich efektivního vyhodnocení je v novelizaci 
vyhlášky stávající poměr léčivých látek THC a CBD rozpracován do širšího spektra kódů, 
které konkrétně specifikují konopí, které bylo použito k léčbě. Lékař bude předepisovat 
konopí pro léčebné použití v kódované (číselníkové) podobě, a tak bude následně možné 
efektivnější zpracování statistik zejména s ohledem na vazbu předepsaného druhu konopí 
s definovaným obsahem léčivých látek na další klinická data (diagnóza k léčbě konopím, 
množství předepsaného konopí, použitá léková forma, informace o nežádoucích účincích 
apod.). 

Konopí pro léčebné použití se přiřadí kód z uvedené tabulky podle procentuálního 
obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu uvedeného v dokladu o ověření jakosti 
léčivé látky podle § 3 odst. 2.  
 
K bodu 9 
 
Navrhovány stylistické úpravy reflektující skutečnost, že Český lékopis je pouze překladem 
Evropského lékopisu a je možné je v praxi považovat za zaměnitelné. Praxe tento přístup 
odráží a současné znění mohlo být někdy pro praxi matoucí. Rovněž je navrhována oprava 
nesprávného pojmu „chromatologie“, který je v daném kontextu chybný a nesmyslný. 
 
K přechodným ustanovením 
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Ke změně vyhlášky dochází v průběhu plnění veřejné zakázky na dodávku konopí pro 
léčebné použití podle jejího stávajícího znění. Je v zájmu pacientů, kteří se léčí konopím pro 
léčebné použití, aby byla i nadále zajištěna jeho dostupnost od tuzemského dodavatele. 
Vzhledem k tomu, že novelizované znění vyhlášky nemění požadavky na kvalitu léčivé látky 
stanovené zadávacím řízením, je žádoucí, aby konopí pro léčebné použití od tuzemského 
dodavatele mohlo být i nadále dodáváno poskytovatelům lékárenské péče, a to až do 
vypršení platné smlouvy mezi dodavatelem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  
 
Vyhláška stanoví v § 3 značení konopí pro léčebné použití. Přechodné ustanovení zajišťuje, 
aby skladové zásoby konopí pro léčebné použití u distributorů léčiv mohly být doprodány se 
stávajícím označením. Distributoři však mají povinnost při dodávkách do lékáren vyznačit 
v dokumentaci provázející dodávku konopí pro léčebné použití příslušný kód podle přílohy 
č.1 novelizované vyhlášky.  
 
Přechodné ustanovení umožnuje přípravu a výdej individuálně připravovaného léčivého 
přípravku připraveného z konopí pro léčebné použití na základě elektronického receptu, 
který byl vystaven před nabytím účinnosti novelizovaného znění vyhlášky. Je žádoucí, aby 
pacientům mohly být připravovány a vydávány léčivé přípravky s obsahem konopí pro 
léčebné použití kontinuálně bez nutnosti opakované návštěvy lékaře v případě 
elektronických receptů vystavených před nabytím účinnosti novelizovaného znění.   
 
Lékárna může konopí pro léčebné použití, které nakoupila před nabytím účinnosti 
novelizovaného znění vyhlášky (tedy konopí, které označeno podle novelizovaného znění), 
použít pro přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků, ale v záznamech 
o přípravě a při vykazování úhrady zdravotní pojišťovně uvede kódy v souladu 
s novelizovaným znění vyhlášky.  
 
K účinnosti 
 
S ohledem na již účinnou novelu zákona o léčivech č. 262/2019 Sb., byla stanovena účinnost 
vyhlášky tak, aby umožnila adresátům se s vyhláškou včas seznámit a současně aby došlo 
k provedení nových zmocnění v co nejkratší době. 
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